
تقارير وتحقيقات

تكتظ  الكرخ  يف  ال�صخ�صية  االحوال  حمكمة  كانت 
ارتباطهم  يكللوا  كي  قادمون  واغلبهم  باملراجعني 
الثنائي  كان  الواقفني  بني  ومن  بالزواج،  العاطفي 
وا�صحة  ارتباطهما  فرحة  كانت  اللذان  ن(  و)ز،  م(  )اأ، 
وبادية على حمياهما فقد كانا ي�صتعدان لتتويج حبهما 
باالرتباط، والن الثنائي كانا متعجلني لذا اخذا بالبحث 
الو�صائل وا�رسعها لتقريب امل�صافات بينهما،  ا�صهل  عن 

ويقول )اأ ،م ( وهو مبت�صم:
عن  نبحث  ونحن  ن(  و)ز،  انا  االرتباط  قررنا  ان  “منذ 
�صبقني  قد  انه  علمًا  الزواج،  عقد  المتام  و�صيلة  ا�رسع 
الكثري من ا�صدقائي باالرتباط ولكنهم كانوا يتاأخرون 
ب�صبب االجراءات املعتادة التي كانت تاأخذ ايامًا، ولكن 
بعد اعالن جمل�س الق�صاء االعلى عن االآلية االلكرتونية  
املوقع  ان يدخلوا على  املتقدمني  بامكان  للزواج �صار 
االلكرتوين اخلا�س بالزواج وي�صعوا بياناتهم ال�صخ�صية 

واوراقهم الثبوتية”.
بداخل ق�صم عقود الزواج يف حمكمة االحوال ال�صخ�صية 
بالكرخ، كان املوظفون كخلية نحل تعمل على احلا�صبات 
والتدقيق  تارة  املخطوبني  ا�صماء  لتدوين  االلكرتونية 
من�صغلة  هي  وبينما  اخرى،  تارة  الثبوتية  باالوراق 
بتدقيق الوثائق الر�صمية للخطيبني كانت م�صوؤولة ق�صم 
بفرز  تقوم  عبيد  عبد  كفاح  املحكمة  يف  الزواج  عقود 
املختلفة  وتفا�صيلها  تاريخها  من  والتاأكد  الوثائق 
انطالق  منذ  عبيد:“  وتقول  الكومبيوتر  �صا�صة  عرب 
الكثري  ن�صتقبل  ونحن  للزواج  االلكرتوين  العقد  م�رسوع 
االلكرتوين  املوقع  عرب  طلباتهم  ونت�صلم  املرتبطني  من 
املخ�ص�س لهذا االمر، و هذه اخلدمة تقدم ا�صتمارة طلب 
البيانات  لت�صجيل  العنكبوتية  ال�صبكة  عرب  الزواج  عقد 
اخلا�صة بطريف العقد )املتقدمني لطلب الزواج ( لتقلي�س 
الوقت والق�صاء على االجراءات الروتينية للعقد، وحتديد 
ر�صالة  ا�صتالم  طريق  عن  املحكمة  اىل  احل�صور  موعد 
اجراء  لغر�س  واملخطوبة   اخلاطب  موبايل  عرب  ن�صية 

العقد امام ال�صيد القا�صي.
جتربة حديثة

وبينما كان اخلطيبان )اأ، م( و)ز، ن( ي�صتعدان للدخول 
جتربتهما  عن  حتدثا  القا�صي  امام  اجراءاتهما  المتام 
ان  قبل  كثرياً  بالقول:“ترددنا  االلكرتوين  العقد  مع 
رمبا  االلكرتونية،  االآلية  وا�صتعمال  اخلطوة  بهذه  نقوم 
من  قربنا  ولكن  �صابقًا،  مطروقة  وغري  جديدة  النها 
التي  احلديثة  التجربة  هذه  اىل  دفعنا  التكنولوجيا 
على  قادرة  الوقت  وبنف�س  كثرية  منافع  ذات  وجدناها 

تذليل ال�صعوبات التي تواجه الطريقة التقليدية.
االآلية  فان هذه  �صلمان  زينب  القانونية  نظر  من وجهة 
ورقابة  ل�صيطرة  خا�صعة  تكون  عندما  للزواج  اجلديدة 
اجلهات ذات العالقة، فهي �صتغني يف احلقيقة اخلطيبني 
عن االجراءات التي كانت تاأخذ ا�صهراً متعددة، مبينة ان 
يواجهون  ما  غالبًا  �صابقًا  كانوا  الزواج  على  املقبلني 
اكتمال  حلني  بالوقت  والتمديد  االطالة  من  الكثري 

االجراءات .
الفح�س الطبي

الذي  الطبي  الفح�س  اوراق  بايديهما  اخلطيبان  مي�صك 
)ز،  وتقول  للمحكمة  التابع  ال�صحي  املركز  يف  اجري 
مركز  هناك  املحكمة  يف  العدالة  ق�رس  ن(:“بداخل 
الطبية  الفحو�صات  من  مبجموعة  بداخله  قمنا  �صحي 
منها ف�صيلة الدم وااليدز واالمرا�س االنتقالية، وبعدها 
لالوراق  ا�صتكمااًل  معنا  وجلبناها  النتائج  ت�صلمنا 

املطلوبة”.
وت�صري م�صوؤولة عقود الزواج اىل ان هناك جمموعة من 
بها  يقوما  ان  اخلطيبني  على  يتحتم  التي  االلتزامات 
لال�صتمارة،  التقدمي  قبل  الطبي  الفح�س  اجراء  ومنها 
بطاقة  التعريفية)هوية/  البطاقة  ارفاق  يجب  واي�صًا 
ملونة(،  �صور  مع  للزواج  للمتقدمني  موحدة  وطنية 
ال�صحي  املركز  ا�صم  ادخال  من  التاأكد  من  البد  واي�صًا 
الذي جرى فيه الفح�س الطبي وتاريخ الفح�س ب�صورة 
اكمال  �صيتعذر  البيانات  دقة  عدم  حال  ويف  �صحيحة 
يف  باحل�صور  املراجع  التزام  عدم  حال  ويف   ، الطلب 
اليوم املحدد له يف الر�صالة الن�صية يلغى الطلب ويجب 
التقدمي مرة اخرى حلجز موعد عقد جديد باالعتماد على 

الفح�س الطبي ال�صابق.
�رسوط قانونيَّة

جتمع التقارير االعالمية التي تناولت هذه االآلية اجلديدة 
البطاقة  دوائر  مع  االلكرتوين  التوا�صل  ان  على  للزواج 
الوطنية واالحوال املدنية املخت�صة يف تنفيذ االجراءات 
اجلهات  �صجالت  يف  ت�صجيله   وكذلك  بالعقد  اخلا�صة 
ذات العالقة، ا�صافة اىل التنظيم االداري الذي �صيتحقق، 
املحاكم  امام  احلا�صل  الزخم  من  بالتقليل  �صت�صهم 
املخت�صة حيث ان التقدمي االلكرتوين لطلب عقد الزواج 
�صيحدد موعداً حل�صور طريف العقد امام املحكمة الإجناز 
الطلب وهذا التاريخ �صيحدد عدد العقود التي �صتنجز يف 
امام  وزخم  ع�صوائية  هناك  تكون  لن  وبالتايل  اليوم، 
املحكمة املخت�صة تربك عملها، فمعرفة عدد اال�صخا�س 
معلومًا  �صيكون  الزواج  عقد  لتنظيم  �صيح�رسون  الذين 
االدارية  االمكانات  و�صع  على  و�صتعمل  املحكمة،  لدى 
وبخا�صة املوظفني الذين �صيتولون تنظيم العقد ،ي�صاف 
اىل ذلك ان م�رسوع عقد الزواج هو اجرائي لتنظيمه و ال 

عالقة له مب�رسوعية او �صحة هذا العقد.
اأ�ص�ٌس �صحيحة

كانت ال�صعادة ترت�صم على وجه اخلطيبني )اأ،م( و)ز، ن( 
وهما يغادران ق�صم عقود الزواج للوقوف امام القا�صي 

ال  الزواج  اخلطيب:“ان  ويقول  العقد  مرا�صيم  تكتمل  كي 
يبنى على العاطفة فقط بل البد ان تكون هناك توافقات 
تنجح  كي  الزواج  على  املقبلني  بني  وفكرية  اجتماعية 
�صعيدة ومتكاملة  ا�رسة  بناء  يتم  ب�صكل �صحيح  العالقة 

تغيب عنها اخلالفات وامل�صاكل”.
واالكادميية  واالن�صانية  االجتماعية  بال�صوؤون  الباحثة 
الدكتورة ناز بدرخان ال�صندي تلفت اىل ان قرار الزواج 
من القرارات امل�صريية التي يجب ان يفكر بها املقبلون 
وتخطيط  وعي  هناك  يكون  ان  البد  اذ  االرتباط،  على 
�صحيح ودقيق قبل امتام هذه اخلطوة، وتوفر االن�صجام 
الفكري  واالجتماعي واملادي كي تنجح العالقة ب�صكل 
االلكرتونية  االآلية  بالزواج عرب  يتعلق  ما  �صحيح، ويف 
من  الكثري  ت�صهل  ان  �صاأنها  من  جيدة  خطوة  فهي 

املعامالت واالجراءات بل من االف�صل ان ت�صمل خمتلف 
القطاعات وال تقت�رس على الزواج فقط، وهي مبقدورها 
اي�صًا ان تخفف من العبء املادي الذي يقع على كاهل 
اذ  الزواج،  معاملة  ينجزا  اأن  يقرران  عندما  اخلطيبني 
تكليف  عند  خ�صو�صًا  مادية  ا�صتحقاقات  هناك  تكون 

قانوين باجناز االجراءات املختلفة.
الق�صاء على البريوقراطية

عقد  م�رسوع  ان  يرى  املو�صوي  عمران  نا�رس  القا�صي 
الزواج االلكرتوين الذي مت تنفيذه جزئيًا يف العراق من 
باجتاه  مهمة  خطوة  ي�صكل  االعلى  الق�صاء  جمل�س  قبل 
على  للق�صاء  ت�صعى  التي  االلكرتونية  احلوكمة  تطبيق 
املختلفة  االجراءات  وت�صهيل  االدارية،  البريوقراطية 
اقل،  وبجهد  �رسيع  ب�صكل  للمواطنني  اخلدمات  وتقدمي 
اىل ما  ا�صافة  اهداف،  امل�رسوع عدة  تنفيذ هذا  ويحقق 
ذكر واهمها خلق حلقة ات�صال متعددة االجتاهات بني 
الدوائر احلكومية ، فمن خالل هذا امل�رسوع �صيكون هناك 
واملحاكم  ال�صحة  دائرتي  بني  مبا�رس  الكرتوين  ات�صال 
عرب ار�صال تقارير الفح�س الطبي، وهذا التوا�صل �صيت�صع 
يف املخاطبات بني الدوائر ذات العالقة املرتبطة بتنظيم 
العقد والتي �صت�صكل بعد ذلك �صبكة عنكبوتية، االمر الذي 
الدوائر،  بني  الر�صمية  املخاطبات  على  متامًا  �صيق�صي 
و�صيوؤدي اىل �رسعة يف االجناز، ا�صافة اىل منع حاالت 
التزوير التي رمبا �صتكون حا�رسة يف املخاطبات والتي 
�صتخلق  انها  كما  النفو�س،  املزورون و�صعاف  ي�صتغلها 

ملفًا الكرتونيًا لعقد الزواج اخلا�س بطريف العقد.

عقد الزواج االلكتروني يختصر الوقت ويسهل اإلجراءات
بغداد - عدوية الهاللي 
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