
 في أي عمر يمكن السماح للمراهقين بالتواعد ؟

  

 

لٌٟٛ ٌٟ ٠ب ثش٠ٕذا ، فٟ أٞ عٓ ٠ّىٕه أْ رغّسٟ  : (سأذٞ وبسٌغْٛ)راندي 

الثٕزه أْ رٛاػذ ِغ شبة ؟ 

أػزمذ إٟٔٔ أػٍُ أْ إٌبط ٠مٌْٛٛ إْ  : (أَ رغأي ػٓ رٛاػذ اثٕزٙب ِغ شبة)بريندا 

ِٚب أشؼش ثٗ ردبٖ رٌه ، إرا اػزمذد أٔٙب ". سلُ عسشٞ"عٓ اٌغبدعخ ػشش ٘ٛ 

. لبدسح ػٍٝ اٌزٛاػذ ػٕذِب رصً ٌٍغبدعخ ػشش ، ٘ٛ إٟٔٔ عأعّر ٌٙب اٌم١بَ ثزٌه

 .ٌىٓ ا٢ْ ، أس٠ذ ٌٙب أْ رىْٛ ِغ صذ٠مبرٙب فٟ ِدّٛػبد

 و١ف ػبٌدذ ٠ب و١فٓ ِٛضٛع اٌزٛاػذ ث١ٓ اٌشبة ٚاٌفزبح، ِغ اثٕز١ه ؟ :راندي 

ػٕذِب وبٔذ ٌٟ٘ٛ ٚوش٠غٟ فٟ اٌّذسعخ اٌثب٠ٛٔخ ،  : (اٌذوزٛس و١فٓ ١ٌّبْ)كيفن 

. إْ ٌذ٠ٕب ع١بعخ اٌجبة اٌّفزٛذ فٟ ث١زٕب. أػزمذ إٔٔب وٕب ٔؼشف وً فشد فٟ اٌّذسعخ

ٚلذ طشق أزذُ٘ . ٚأظً أرؼثش ف١ُٙ . وث١ش ِٓ اٌفز١بْ ٌجؼض اٌٛلذ٠ضٚسٔب ٚوبْ 

إْ األٚالد ٌذ٠ُٙ عبػخ . اٌجبة راد ١ٌٍخ فٟ اٌثب١ٔخ ػشش ٚاٌشثغ ثؼذ ِٕزصف ا١ًٌٍ

  .ص١ِٕخ ِخزٍفخ ، ٌٚىٓ ٘زا ال ٠ؼٕٟ أُٔٙ ال ٠سزشِْٛ اٌٛاٌذ٠ٓ

ػٕذِب وبٔذ وش٠غٟ اثٕزٕب اٌثب١ٔخ فٟ عٓ اٌغبدعخ ػشش خشخذ فٟ اٌّغبء ِغ 

وبْ رٌه ١ٌٍخ أزذ أ٠بَ اٌدّؼخ ٚوٍّزٕٟ ٘برف١ًب . صذ٠مٙب ٌّشب٘ذح ِجبساح فٟ وشح اٌغٍخ

: فٟ زٛاٌٟ اٌغبػخ اٌؼبششح ِغبًء ٚلبٌذ 

. ٠ب أثٟ ، فٟ أٞ ٚلذ ٠ٕجغٟ أْ أػٛد ٌٍج١ذ ؟

 :لٍذ 

. إٔه رؼ١ٍّٓ ٚلذ اٌؼٛدح ٌج١ذ

: فمبٌذ 

ٌىٓ ٠ب أثٟ ِب اٌٛلذ اٌزٞ ٠ٕجغٟ ٌٟ أْ أػٛد ف١ٗ ٌٍج١ذ ؟ 

: لٍذ 

. أٔذ رؼ١ٍّٓ ٠ب زج١جزٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍؼٛدح ٌٍج١ذ

ٚوٍّزٕٟ ٘برف١ًب ِشح أخشٜ فٟ اٌسبد٠خ . ٚالخزصبس اٌمصخ ٌُ أزذد ٌٙب ِٛػذًا ٌٍؼٛدح

 :ٚلبٌذ . ػشش ٚإٌصف إال خّظ دلبئك

إٕٔب ٕٔزظشُ٘ ززٝ . إٕٔب ٠ب أثٟ فٟ ِطؼُ ٌٍج١زضا ، ٌُٚ ٠دزّغ ثم١خ اٌفش٠ك ٕ٘ب ثؼذ



ً٘ ال ثذ ٌٟ أْ أػٛد ٌٍج١ذ ا٢ْ؟ . ٔزٕبٚي ِؼًب  اٌج١زضا 

: لٍذ 

. ال ، ٌغذِ  ِضطشح ٌٍؼٛدح ٌٍج١ذ ا٢ْ

 :ٌزٌه لبٌذ 

. زغًٕب ، فّزٝ إرْ ٠ٕجغٟ أْ أسخغ ٌٍج١ذ ؟

: وً ِب لٍزٗ ٘ٛ 

أٔذ رؼشف١ٓ ٚلذ اٌشخٛع .  ، ػٛدٞ إٌٝ اٌج١ذ فٟ اٌٛلذ إٌّبعتثٕزٟ اٌسج١جخ٠ب 

   .ٌٍج١ذ 

ثؼذ ٔسٛ عبػخ ، وٕذ فٟ زبٌخ شجٗ ٚػٟ ، شجٗ ٔبئُ ٌىٓ ثأرْ ٚازذح ِفزٛزخ، ز١ّٕب 

عّؼزٙب رذخً ٚرٌه فٟ سأ٠ٟ أِش زغٓ ألٔٙب ارصٍذ ثٟ ِشر١ٓ خالي اٌّغبء 

ٌٚىٕٕٟ رشوذ األِش ٌٙب ثشأْ . وٕذ أػشف رّبًِب أ٠ٓ ٟ٘. ٌزششذ ٌٟ اٌظشٚف

ثً أفضً أْ . أٔب ال أزت أْ أوْٛ ٍِضًِب ِزشذدًا ِغ أٚالدٞ. ِٛػذ اٌؼٛدح ٌٍج١ذ

ٚأفضً طش٠مخ ٌفؼً رٌه ٘ٛ ِٕسُٙ . ٠زؼٍّٛا رسًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌخضٛع ٌٍّغبءٌخ

 .اٌّغؤ١ٌٚخ ، ٚٔثك ثُٙ ، ٚٔجمٝ ثبٌمشة ُِٕٙ

 عزالزظ١ٓ ٠ب ثش٠ٕذا إٔٔب ٌُ ٔضغ خزُ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌغبدعخ ػشش :راندي 

ٕٚ٘بن اٌىث١ش ِٓ . ٌجذا٠خ اٌّٛاػذح ث١ٓ اٌشبة ٚاٌفزبح" اٌغسشٞ"ثبػزجبس٘ب اٌشلُ 

األِٛس رزٛلف ػٍٝ ٔضح اٌّشا٘ك ٚاعزؼذادٖ ، ٚاٌىث١ش ِٓ األِٛس وزٌه رؼزّذ ػٍٝ 

ٕ٘بن فشق وج١ش ث١ٓ . ِغ ِٓ عزخشج اٌفزبح ٚإٌٝ أ٠ٓ؟. ٔٛػ١خ اٌؼاللخ ٚاٌّٛػذ

اٌز٘بة إٌٝ صبٌخ اٌج١ٌٕٛح ٚرٕبٚي اٌّثٍدبد ثؼذ رٌه ِغ شخص ِؼشٚف ٌذٜ 

األعشح ٚث١ٓ رّض١خ ا١ٌَٛ وٍٗ فٟ ِزٕضٖ ِغ غش٠ت ثُ اٌؼٛدح إٌٝ اٌج١ذ ثؼذ ِٛػذ 

٠ٕجغٟ أْ ٔغّر ٌٍّشا٘م١ٓ ثبٌز٘بة فٟ ِٛاػذح ٌٚمبءاد ِغ غ١شُ٘ . إغالق اٌّزٕضٖ

 . ز١ث ٠ّىُٕٙ اٌزؼٍُ ٚإٌضح ، ١ٌٚظ اٌذخٛي فٟ ِٛالف ٠ؼشلْٛ ف١ٙب

ٌٍّغبػذح فٟ دفغ ٔفمبد اٌزجشع إْ وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِف١ذح فٕشخٛ اٌزفى١ش فٟ ]

اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد ِؼفبح ِٓ . خؼً ٘زٖ اٌخذِخ اٌجب١ٔخ ٌإل٠ّبْ ِزبزخ ٌه ٌٚؼبئٍزه

. [اٌضشائت
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