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(صورة) قسنطينة  9 ،مارس ( 0202وأج) – مت خالل شهر مارس احلايل تسجيل العشرات من قضايا الزواج املختلط بني خمتلف اجلنسيات لدى
جملس ق ضاء قسنطينة للفصل فيها قانونيا من حيث القبول أو الرفض حسب ما أعلنت عنه اليوم الثالثاء القاضية يف شؤون األسرة مبحكمة قسنطينة ،
األستاذة جناة سعدي .و لدى طرحها ملداخلتها خالل يوم دراسي حول ''الزواج املختلط و آثاره بني الشريعة و القانون'' مت تنظيمه بقاعة احملاضرات
الكربى عبد احلميد بن باديس جبامعة العلوم اإلسالمية األمري عبد القادر بقسنطينة  ،أوضحت األستاذة سعدي ''أن العديد من طلبات زواج اجلزائريني
من األجانب املودعة لدى جملس قضاء قسنطينة مت رفضها لعدم خضوعها لضوابط و شروط جيب االلتزام هبا من أجل احملافظة على األسرة و األبناء و
حىت قيم و مبادئ الوطن'' مشرية إىل أن ''العشرات من قضايا هذا النوع من الزواج ال تزال مطروحة للفصل فيها'' .و استنادا لذات املسؤولة فإن الزواج
املختلط يف اجلزائر يتطلب حصول الزوجني على رخصة يقدمها وايل الوالية بعد حتقيق منسق مع املصاحل األمنية مبينة أن الكثري من حاالت هذا النوع
من الزواج اتضح يف األخري أهنا مل تكن من أجل بناء أسرة و إمنا ألغراض أخرى كاحلصول على اإلقامة أو اجلنسية أو من أجل تسهيل إجراءاهتم
اإلدارية ريث إمتام مشاريعهم أو حىت من أجل اجلوسسة مما يشكل خطرا على الدولة و أمنها .و أضافت ذات املتدخلة أن اشرتاط رخصة من أجل امتام
العقد القانوين هلذا الزواج يعد اجراء تنظيميا وضعه املشرع اجلزائري بغاية التأكد من صحة القران و أنه لن ينجر عنه التخلي عن الزوج و ترك أطفال و
نفقة و مشاكل أخرى مؤكدة أنه مت يف اآلونة األخرية تسجيل تراجع حمسوس يف عدد طلبات رخص الزواج املختلط نتيجة لتزايد الوعي و التطبيق
الصارم هلذا اإلجراء القانوين .من جهته أفاد األستاذ بوعقال فيصل  ،نائب عام مساعد لدى جملس قضاء قسنطينة  ،أن الزواج املختلط عرف تزايدا
كثريا لدى خمتلف اجملتمعات مع تطور وسائل االتصال و التكنولوجيا مما أدى إىل إقامة روابط زوجية مع خمتلف اجلنسيات بغض النظر عن رابط الدين
 ،اإلقليم و العرق .كما اعترب ذات املتدخل أن هذا الزواج طرح عدة مشاكل تتعلق أساسا بإشكالية تطبيق القانون اجلزائري أو قانون الدولة األجنبية
على الزوجني يف حال النزاع و كذا العواقب اليت يرتتب عنها هذا الزواج يف حال رفض اإلدارة منح الرخصة إلمتام العقد القانوين  ،على غرار صعوبة
إحلاق نسب األطفال للوالد و املتاعب االجتماعية النامجة عن ذلك و اآلثار املالية مثل تعذر تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة دفع النفقة للزوجة.
بدوره أشار رئيس جامعة العلوم اإلسالمية األمري عبد القادر بقسنطينة  ،الدكتور سعيد دراجي  ،أن هذا اليوم الدراسي الذي مت تنظيمه بالتنسيق بني
وزاريت العدل و التعليم العايل و البحث العلمي و الذي شارك فيه العديد من األساتذة اجلامعيني و القضاة احمللني يهدف إلبراز اإلشكاليات اليت أفرزها
الزواج املختلط من حيث الواقع املعاش و اقرتاح حلول قانونية و شرعية لإلشكاالت النامجة عنه( .وأج)

