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مدخل

أاثر إعالن وزارة الداخلية العراقية عن إطالقها محلة ملكافحة ما امسته )احملتوى اهلابط( على 
وسائل التواصل االجتماعي ردود فعل متباينة كما هو احلال عليه يف العراق مع أي قضية تتعلق 
ابلشأن العام، اإلعالن الذي رافقه إطالق منصة إلكرتونية للتبليغ عمَّا يراه الناس حمتًوى هابطاً يف 
وسائل التواصل يف العراق، والذي تعزَّز ابإلعمام الذي وجَّهه رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ 
8/ 2/ 2023، والذي صب يف ذات املسار، فضاًل عن احتوائه لتعريف واسع حيتمل التأويل 
حول ما ُيساَءل عنه، إذ وردت فيه ِفْقَرة جرَّمت »اإلساءة املتعمَّدة، ومبا خيالف القانون للمواطني 
ومؤسسات الدولة مبختلف العناوين واملسميات«، وكما هو واضح فإنَّ هذه الفقرة قد تُؤوَّل على 
غري مقاصد رئيس اجمللس، وقد متتد إىل احلرايت العامة املتعلقة ابلرأي السياسي والنقد للسياسات 

العامة للبلد، الذي يُعدُّ من صميم عملية رسم السياسات العامة وتنفيذها.

بـُلِّغ عن حمتواهم  ملن  اعتقاالت  بتنفيذ محلة  الداخلية  بدأت وزارة  متوقَّع، حاملا  وكما هو 
االعتقاالت،  تلك  خلفية  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  لغط كبري  أُِثرَي  هابط،  بوصفه 
ا طالت شخصيات مغمورة، أو وقع حتت طائلتها أشخاص يقدِّمون حمتوى هزلياً يسرياً  خصوصاً أنَّ
ال ميكن أن يوصف أبنَّه هابط، وتساَءل كثريون عن سبب عدم مشول بعض من »املؤثرات« يف 
وسائل التواصل ممَّن يتلفْظَن ابلشتائم النابية علناً، فضاًل عن الربط بي الفساد اإلداري والتعثُّر يف 
مكافحته، خصوصاً يف ظل استمرار اللغط بشأن ما أُْطِلَق عليه اسم فضيحة صفقة القرن اليت دارت 

حول سرقة أموال االئتمان الضرييب.

بكل األحوال، حتاول هذه الورقة تقدمي إحاطة ابملوضوع، وما يكتنفه من مشكالت، سعياً 
إىل تقدمي مقرتحات واضحة بذا الشأن.

عالج المشكلة باألزمة
المحتوى الهابط في وسائل التواصل االجتماعي في العراق 

بين المجتمع والقانون
حيدر عبد المرشد *

* ابحث.
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أواًل: احملتوى اهلابط... نسبية املفاهيم

من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية يف حتديد معناه، واالتفاق على 
تعريفه، ويشكِّل احملتوى اهلابط بوجه خاص موضع اختالف كبري يف حتديد ماهيته، وما الذي ميكن 

أن يوصف أبنَّه أخالقيات هابطة، تبعاً ملعايري اجملتمع، أو املؤسسات االجتماعية املؤثِّرة.

به من  تؤمن  وما  اجملتمعات،  بتغريُّ  تتغريَّ  األخالق  نسبية  أنَّ  أحد على  يكاد خيتلف  وال 
منظومة ثقافية، وحىت داخل اجملتمع الواحد، ختتلف ابختالف اجملموعات الثقافية ومتبنياهتا، ولكي 
يـُتـََعامل مع موضوع بذه اخلطورة، ال بدَّ من أن يسبقه حوار اجتماعي واسع يصل إىل احلد األدىن 
أبخالقيات  مرتبطاً  هابطاً  يكون حمتوى  ملا  التأويل  واضح ال حيتمل  معيار  لتحديد  اخلالف  من 

هابطة.

ويفرتض هذا أالَّ تكون هناك جهة واحدة حتدِّد مبفردها ما ميكن أن يكون هابطاً، وينتج عنه 
حمتوى هابطاً، يف ظل ثقافة معوملة، وانفتاح ال حدود له على العامل؛ سبب تالٍش للمركزايت الثقافية، 
وانعدام للحدود، وصعوبة يف االنكفاء على الذات اجلمعية، خصوصاً إذا كانت تلك اجلهة هي 
جهاز الشرطة، الذي يعاين بدوره يف العراق من مشكالت ال أول هلا وال آخر، واهتامات ابلفساد 

عب تقارير حكومية رمسية.

من جانب آخر، ويف جمتمع يشهد تناقضات شديدة مثل اجملتمع العراقي، فإنَّ آلية التبليغ 
حبد نفسها تنطوي على خطورة كبرية، متكن جمموعة ثقافية، أو مجاعة دينية منظمة بصورة جيدة، 
متكِّنهم من قيادة محلة تبليغات لوصف حمتوى ما أبنَّه هابط، َوْفقاً ملنظومتها الثقافية الفرعية، ممَّا 
أسس  عب  النظام  حبفظ  الدولة  وبواجب  جانب،  من  الدستور  اليت كفلها  ابحلرايت  سيصطدم 
صحيحة غري خاضعة للشعبوايت، وال تنساق خلف آراء جمموعة على حساب جمموعة أخرى، مع 
ضرورة حفظ املنظومة األخالقية العامة املتعاهد عليها، واليت انبثق عنها الدستور يف الوقت نفسه.

من جانب آخر، فإنَّ ظاهرة الالعقالنية واهلبوط يف احملتوى املرئي ال تقتصر على العراق 
وحسب، بل هي ظاهرة عاملية، ترافقت مع الشعبوية السياسية، واالضطراابت االجتماعية على 
مستوى العامل، توجد جمموعات تدعو لالنقالب على النظم السياسية الدميقراطية يف أورواب والوالايت 
املتحدة، وحمتوى أاتح لكل من هبَّ ودبَّ أن يقول ما يريد على وسائل التواصل االجتماعي، 
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التواصل  وسائل  إنَّ  يقول  أن  إيكو(  )أمبتو  الراحل  اإليطايل  والروائي  الرموز  عامل  قادت  لدرجة 
االجتماعي )متنح حق الكالم لفيالق من احلمقى، ممَّن كانوا يتكلمون يف البارات فقط بعد تناول 
كأس من النبيذ، دون أن يتسبَّبوا أبي ضرر للمجتمع، وكان ُيْسَكتون فوراً، أمَّا اآلن فلهم احلق 
ابلكالم مثلهم مثل َمن حيمل جائزة نوبل، إنَّه غزو البلهاء(، ممَّا يعين أنَّ هذه الظاهر العاملية بتجليها 
العراقي ال ميكن أن حتل يف ظل تراجع تنموي، واخنفاض يف مستوايت التعليم، وارتباك اجتماعي 
كما نشهده يف العراق ال ميكن أن حتل بوسائل »شرطوية« ترتكز على بنية قانونية منقوصة من 

األساس.

ن ُوِصَف حمتواهم ابهلابط يعين أنَّ 
َ
من جانب آخر، فإنَّ ارتفاع عدد املشاهدات والدعم مل

هناك قبواًل اجتماعياً هلم، بغض النظر عن أنَّ هذا احملتوى وداعميه واعي أو غري واعي، ممَّا يعين 
أنَّ املشكلة ال تتعلَّق بشخص أمسك جهازه احملمول وأنتج حمتوى هابطاً، بل يتعلق خبلل اجتماعي 
أوسع، ال بدَّ من تداركه وعالجه على املستوى العام، مبا يعين أنَّ املطلوب هو عالج املشكلة وليس 

آاثرها، كما هو حاصل يف احلملة موضع اجلدل.

اثنياً: النقص القانوين

مع أنَّ العراق يرزح حتت وطأة بنية قانونية مرتهلة تتشابك فيها التشريعات وتضرب بعضها 
بعضاً، إال أنَّه يف الوقت نفسه يشهد نقصاً كبرياً يف تغطية املشكالت املستحدثة، خصوصاً يف 

الفضاء الرقمي.

واجلذب  للشد  تتعرض  القانون  هذا  ومسودة  املعلوماتية،  للجرائم  قانوانً  العراق  ميتلك  ال 
واجلدال منذ سنوات، وقدمت نسخ خمتلفة منها، ويف كل مرة تـَُعدَّل من قبل البملان تظهر محلة 
مناهضة للقانون؛ ألنَّ التعديل يضم نصوصاً ملغومة ميكن أن تقيِّد احلرايت العامة، وحرية إبداء 
الرأي يف القضااي السياسية، ونقد احلكومة، والسياسات العامة، وتعوق آليات الرقابة االجتماعية 

على األداء احلكومي.

تراعي  العراقي فهي نصوص قدمية، ال  العقوابت  قانون  املوجودة يف  النصوص اجلزائية  أمَّا 
تغريات الزمن، وال تنسجم يف كثري من مفاصلها مع التحوُّل الدميقراطي الذي شهده البلد، ويف ظل 
ا تقود إىل مزيٍد من املشكالت بدل أن حتلها، وتسبِّب الفوضى عوضاً  التعسُّف يف تنفيذها فإنَّ

عن حصرها.
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وممَّا يدلُّ على هذا التخبُّط أنَّ اإلجراء القانوين الذي تتخذه األجهزة األمنية، وما أن يواجه 
حبملة على مواقع التواصل فإنَّه يـُتـَرَاجع عنه، وحتويل مساره، وهو ما الحظناه مثاًل يف قضية الشاب 
امللقب )عبُّود سكيبة( الذي يقدِّم حمتوى هزلياً غري مضر، واعتقلته قوات األمن يف انحية الكحالء 
مبحافظة ميسان، وقاد اعتقاله إىل محلة واسعة على وسائل التواصل االجتماعي سبَّبت إبطالق 
اليت  االجتماعية  الرعاية  برواتب  إىل مشوله  بعدها  األمر  بل وصل  القضاء،  إىل  رفعه  قبل  سراحه 
تقدِّمها وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وكل هذا حصل يف يومي وحسب، ممَّا ينبئ عن ختبُّط 

كبري، ومطاطية يف تطبيق القواني.

من جانب آخر، فإنَّ ما ميكن أن يسمَّى )حمتوى هابط( أو )تفاهة( ال يتوفر فيه الفعل 
اجلرمي الالزم للعقوبة عب القواني اجلزائية العراقية النافذة، خصوصاً قانون العقوابت رقم )111( 
لسنة 1969 وتعديالته النافذة، وما ورد فيه من نصوص عن اآلداب العامة حيتمل وجوه عديدة، 

وترك القانون الجتهادات وتفسريات الشرطة يف ظل نظام دميقراطي أمر ابلغ التعقيد.

األمر األكثر خطورة هو النماذج اليت يراد تطبيقها يف العراق، ففي تبيرها للقرارات القضائية، 
فإنَّ نقيب احملامي العراقيي يف سياق تسبيب منع احملامي من التلفُّظ مبا ميكن أن ينايف األخالق 
فيه  يعاقب  لنظام سلطوي شديد،  الذي خيضع  املصري،  النموذج  هو  مثااًل سيئاً  العامة ذكرت 
ابحلبس دون حماكمة حىت محلة الفكر من أساتذة اجلامعات واملفكرين، الذين ال يكادون التمكُّن 
السجن  التخبُّط احلكومي، فيساقون إىل  بنقد  السياسي، وال يسمح هلم  من احلديث عن رأيهم 
بطريقة مهينة، ولعل من بي أبرز أمثلة هذا القمع هو اعتقال الدكتور حسن انفعة، املفكر وأستاذ 
العلوم السياسية ألشهر عديدة أبوامر من النيابة، دون حماكمة، وغريه من األمثلة. احلقيقة أنَّ آخر 
نوذج ميكن أن حيتذى به هو النموذج املصري، الذي خيضع القضاء فيه ملزاج احلاكم، وال يكاد 

يصدر قراراً خيالف توجهاته يف القضااي العامة.

هذه التعقيدات، تفرض أن ُيشرَّع قانون عراقي واضح وحمدد، يراعي الظروف املستحدثة، 
وعملية التغريُّ الدميقراطي يف العراق، فضاًل عن املتغريات االجتماعي، ويكون القصد منه اإلصالح 
ال العقاب، ويتوخى الضبط ابلتدرُّج دون الذهاب مباشرة إىل النصوص القانونية اليت ستكون قاسية 
لو طبقت على صناع حمتوى ال يتضمن القصد اجلرمي الالزم إليقاع عقوابت القانون العراقي النافذ.
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اثلثاً: احملتوى اهلابط واملشكلة السياسية

تكفَّل الدستور العراقي بضمان احلرايت الشخصية واحلرايت العامة، وميكن هلذه احلرايت 
الدستورية أن تكون مطلقة وقابلة للتأويل بصورة واسعة، ويف احلقيقة فإنَّ حرية التعبري عن الرأي 
على  تشمل الغث والسمي، ولكن ال ميكن وال توجد قواني متنع اإلنسان من أن يكون اتفهاً 
املستوى الشخصي، وال يوجد هناك جترمي ملن خيتار مبلء إرادته االستماع إىل حمتوى هابط، أو 
االشرتاك به، ما دامت آاثره ال متتد إىل اقرتاف جرمية عينية تتوفر فيها الدوافع اجلرمية، وهو أمر مل 
يـُثـَْبت إىل اآلن فيمن وقعت عليهم محلة مكافحة احملتوى اهلابط، فهذه احلملة مل تبي -على سبيل 
املثال- أنَّ من بي أهدافها القضاء على جرمية االجتار ابلبشر، والتوريط يف الدعارة عب الفضاء 

الرقمي، ومن أُْلِقَي القبض عليهم حىت اآلن مل يثبت تورطهم يف مثل هذه اجلرائم.

ومن البديهي أنَّ االضطراب السياسي وموقف اجملتمع العراقي، بتعبري أدق اجلماعات العراقية 
املختلفة من احلكومة والنظام السياسي غري موحد، ويتعرَّض اللتباسات كثرية، عزَّزهتا احتجاجات 
تشرين، والعزوف عن املشاركة يف االنتخاابت، ابجململ يتعرَّض النظام السياسي العراقي إىل اهتزاز 
صورته والثقة به بي املواطني، ويكاد أي قرار تتخذه احلكومة أن يكون حمل هجوم، حىت وإن 
كانت عوائده مفيدة، ممَّا يعين ضرورة احلذر من أي قرار قد حيدث مزيداً من اإلرجاف ابلنظام 
السياسي، وقد الحظ املراقبون أنَّه مبجرد احلديث عن اإلجراءات »الشرطوية«؛ ملكافحة احملتوى 
التواصل ابهلجوم على احلكومة واإلجراء، وما أن بدأت بتطبيقه إال وازداد  اهلابط عجت مواقع 

اهلجوم، وُشكَِّلت محالت لرفضه.

ابلتأسيس على هذا، فإنَّ القرارات ذات البعد االجتماعي اليت تصدر عن احلكومة يف العراق 
سيكون هلا ارتدادات سياسية قد تكون ابلغة اخلطورة، واحلملة على »احملتوى اهلابط« ينطبق عليها 
توصيف األزمة بصورة كبرية، وميكن أن تتخذ ذريعة ملزيد من اهلجوم على احلكومة، اليت ولدت بعد 

خماض شديد العسر.

رابعًا: املعطيات االجتماعية.. كيف يقيِّم العراقيون احملتوى اهلابط؟

من البديهي أنَّ اجملتمعات املستقرة، اليت تشهد وجود تنمية مستدامة مبا تضمنه من جودة 
التعليم، وجودة اإلنتاج الثقايف مبختلف صوره، هذه اجملتمعات تولد يف داخلها آليات تنبذ النتاج 
املعايري  مع  يتفق  عاٍل،  مبستوى  حمتوى  إنتاج  على  احملتوى  صانعي  وجتب  تلقائية،  بصورة  السيئ 
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آليات رقابة ذاتية، ومعايري عالية ملا ميكن أن يكون  املتقدمة، ويفرز اجملتمع املستقر  االجتماعية 
إنتاجاً جيداً، سواًء كان حمتوى إلكرتونياً، أو ورقياً، أو أبي صورة من الصور، بل إنَّ هذه اجملتمعات 
تعود أفرادها على نظام تفكري يرتكز على تعليم جيد يكون التفكري النقدي حموره، وميكن الفرد من 

أن يضع أي فكرة حتت جمهر املساَءلة.

ويتفحص اجملتمع املستقر املتعلم النتاج املعريف تفحُّصاً دقيقاً، ويناقش األفكار، ويبلور املواقف 
االجتماعية على هذا األساس من التفكري النقدي الواعي، مبعىن أنَّ آليات الضبط االجتماعي تسري 
َوْفق منظومة أخالقية معرفية قد ال تكون مدونة بصورة قواني ملزمة، بل هي أعراف راسخة، متيِّز 
بي اهلابط والقيم، وبي األصيل والدخيل، يف سعي إىل تطوير اهلوية، وترسيخها من دون االنسالخ 

عن جذورها وقيمها املؤسسة.

ويف العراق، تسري األمور على عكس ما ذكرانه، إذ يشهد ارتباكاً اجتماعياً مقلقاً، فاهلزات 
حدة  وازدايد  ومنتظمة،  عنيفة  بصورة  عقود  منذ  العراقيون  هلا  يتعرَّض  اليت  املتواصلة  االجتماعية 
التناقضات االجتماعية، وضعف التنمية، اليت تتعرض إىل حمتوى منايف لألخالق العامة وارد من 
خارج العراق بصورة قوية، وحمرتفة، يف ظل تراجع مستوايت التعليم، قاد إىل احندار الذوق العام، 
يتقبله،  ومكَّن من نستطيع وصفهم ابلتافهي من صناعة حمتوى حيظى بقبول واسع، جيد مجهوراً 
ب به، ويرفع نسبة مشاهدات صنَّاعه بصورة كبرية، إىل درجة أنَّ بعض ممَّن أُْلِقَي القبض عليهم  ويرحِّ
يف مطلع احلملة قد انلوا من مواقع التواصل االجتماعي العاملية دروع مكافئة لسعة انتشار حمتواهم، 
بغض النظر عن مضامينه ومدى قيمته، ممَّا يعين أنَّ مكافحة املستوى اهلابط يف مواقع التواصل يف 
العراق وابلقدر الذي تقع مسؤوليته على عاتق الدولة، فإنَّه أيضاً حيتاج إىل محلة اجتماعية، وتطوير 
مستوايت التعليم، ورفع الذائقة العامة، من دون االقتصار على قرارات منع قضائية، أو إجراءات 

»شرطوية«.

اللبنة األوىل جملتمع شرقي مثل اجملتمع العراقي، ونعين به  ا يبدأ من  إنَّ الردع األخالقي إنَّ
املنظومة  مع  املتسقة  الرتبية  ألفرادها  وتوفر  متماسكة،  العائلة  فيه  تكون  الذي  وابلقدر  العائلة، 
التنشئة بسالسة عب  َوْفق عملية  القيم  ومتّرِر  اجليد،  التعليم  االجتماعية، وحترص على  األخالقية 
األجيال، فإنَّه تنتج أفراداً قادرين على التمييز بي ما يعدُّه اجملتمع هبوطاً أخالقياً أو أخالقاً جيدة.

من جانب آخر، وابلعودة إىل اخللل القانوين، هل ميكن القول إنَّ هذا احملتوى الذي يوصف 
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أبنَّه هابط تقف خلفه دوافع جرمية تلزم أبن تكون العقوابت املرتتبة عليه مشددة؟ وجيازى مقدميه 
ا خترِّج املخطئي واملغرَّر بم حمرتفي  التأهيل الصحيحة، بل إنَّ ابحلبس يف سجون تفتقر ملنظومة 

للجرمية، انقمي على اجملتمع.

ويف السياق نفسه، وبفرض سيطرة احلكومة على صناعة »احملتوى اهلابط« داخل العراق، 
كيف ميكن هلا أن تفرض رقابة على احملتوى اهلابط القادم من خارج احلدود، وهو واسع وال يكاد أن 
ينحصر يف جمتمع دون آخر، حىت اجملتمعات الغربية تشهد مثل هذا االحندار عن املنظومة األخالقية 
ا تنحصر يف منعها اإلخالل ابلنظام العام،  السائدة، لكنَّها وابلقدر الذي تتشدد يف قوانينها، فإنَّ
وال تتجه مباشرة إىل احلبس، بل تفرض غرامات مالية، أو جتب املخرتقي على االخنراط يف نشاطات 

خدمة اجتماعية، أو دورات أتهيلية َوْفق حاجة كل فرد، وهو ما ينبغي أن حيتذى يف العراق.

خامساً: العراق واملشكلة الرقمية

ما يزال العراق يقبع يف مراحل متأخرة من اللحاق ابلتقدُّم التقين احلاصل يف تنظيم الفضاء 
الرقمي والسيطرة عليه، ال توجد يف العراق سيطرة على شركات اإلنرتنيت، أو بواابت النفاذ إىل 
الشبكة الدولية، فضاًل عن أتخُّر الربط بـ)الكابل الضوئي(، وال توجد نقط اتصال حكومي مع 
الشركات اليت تدير مواقع التواصل االجتماعي العاملية، اليت توجد هلا مكاتب إقليمية يف دول اجلوار 
املعقود  التفاهم  مبوجب  الشركات  وتلتزم  واليونسكو،  الوطنية  احلكومات  بي  ابلتنسيق  افتتحت 
مع احلكومات ابلتعاون التام؛ لغرض حصر اجلرمية عب الفضاء الرقمي، ويوجد خالف كبري بي 
املؤسسات احلكومية يف العراق بشأن اجلهة اليت يفرتض أن تكون املسؤولة عن هذا املوضوع يف ظل 

تعدُّد األهداف اليت ختتطها كل مؤسسة لنفسها.

خالصة القول، ال ميتلك العراق التقنية الالزمة حلصر احملتوى الرقمي، فتلجأ احلكومة إىل 
الطرائق التقليدية اليت تقود إىل مشكالت أكثر تعقيداً، تطرقنا هلا ابلتفصيل.

سادساً: ما العمل؟

إزاء ما ذكرانه من مشكالت، نضع هنا جمموعة من املقرتحات، ميكن أن تضيء الطريق 
حنو خطة وطنية حتقق األهداف النبيلة املرجوة من محلة مكافحة احملتوى اهلابط من دون أن يكون 
هلا مساس ابحلرايت العامة، وبطريقة تضمن حتقق الرضا العام، ومتكن احلكومة من احلصول على 
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الدعم االجتماعي الالزم للسياسات املتخذة يف هذا السياق.

ال بدَّ من سد النقص التشريعي احلاصل يف القواني العراقية والالزمة لتوفري الغطاء القانوين .  
موجهة  بقواني  اجلرمية  يقصدون  ال  حمتوى  صناع  حُيَاسب  أن  ميكن  ال  احلكومة،  حلملة  السليم 
للجرائم، ميكن تغطية ما يتعلق بذا النقص عب قانون اجلرائم االلكرتونية بتضمينه ِفْقَرة تتعلَّق بذا 
املوضوع، شرط أالَّ يـَُعاَقب املخالفي من املرة األوىل ابلسجن املشدد كما هو معروض اليوم، وأن 

تُنقَّى املسودة املعروضة، ممَّا قد يهدِّد احلرايت العامة وحرية التعبري.

التواصل االجتماعي، يكون له .   نقرتح تشكيل مركز وطين لتقييم احملتوى العراقي يف مواقع 
جملس يتخذ القرارات، ويعينه يف عمله كادر متخصص ابلشؤون الرقمية، وأن يكون اجمللس بعضوية 
املدين  السياسة، وممثلي عن اجملتمع  النفس، والقانون وعلم  من متخصصي علم االجتماع وعلم 
املركز،  هذا  عب  احملتوى  يُقيَّم  لكي  املتخصصة  واملراكز  اجلامعات  رأي  يؤخذ  وأن  دورية،  بصورة 
ويـَُتّخذ القرار أبغلبية ثلثي أعضاء جملس املركز، وترفع توصياته إىل اجلهات القضائية املختصة اليت 
تتخذ اإلجراء َوْفق قانون يراعي الظروف االجتماعية، وال يساوي بي اجملرم وغري املتعلم الذي ينتج 

حمتوى هابطاً.

احملتوى .   منتجي  دعم  ابملركز مسؤولية  تناط  اهلابط«  »احملتوى  منتجي  مع حماسبة  ابلتوازي 
اجليد، سواًء كان احملتوى علمياً، أم ترفيهياً، أم فنياً، وغريهم، مثل تكرميهم مالياً، وإقامة دورات 

لتطوير مهاراهتم وغريها من صور الدعم.

الرقمي، .   العراق، وضبط احملتوى  الرقمي يف  من املهم توحيد اجلهات املسؤولة عن الفضاء 
ابلظروف  مرتبط  حمتوى  وبي  البالد،  أمن  هتدد  إلكرتونية  جرمية  هو  ما  بي  للفصل  وتوجيهها 
االجتماعية العامة، وابلظرف اخلاص ملنتجه. تعمل املؤسسات احلكومية املعنية ابلفضاء الرقمي يف 
العراق يف أجواء من املنافسة غري اإلجيابية، وتكاد كل مؤسسة تعرقل عمل األخرى وتتداخل فيما 
بينها ابلصالحيات، من املهم يف احلد األدىن تشكيل جلنة وطنية عليا بقرارات ملزمة ألعضائها 

تضمن عدم التعارض يف العمل وتوحيد املخرجات.

البدء حبملة وطنية شاملة لرفع الوعي بي الشباب، وأن تكون ابلتوازي مع تفعيل منتدايت .  
الشباب اليت تقدِّم هلم نشاطات متنوعة تشغل وقتهم ومتنعهم من الغرق يف مواقع التواصل وحمتواها 
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اهلابط، وأن تتضمَّن برامج تثقيفية ونشاطات معرفية تعّزِز الوعي، وتدفع الشباب ابجتاه القراءة اليت 
ترفع ذائقتهم األدبية والفنية.

الرتكيز على الطالب عب توحيد جهود وزاريت الرتبية والتعليم العايل يف وضع مقررات دراسية .  
مبستوايت متعددة، حول األمن السيباين، واحملتوى الالئق، وطرائق صناعة حمتوى عراقي مبعايري راقية 

جتب اجملتمع على متابعتها ونبذ احملتوى املسيء.

التشدُّد يف عقوبة من يوفر احلماية لصناع احملتوى اهلابط، خصوصاً اإلانث اللوايت يتمتعَن .  
املَعاقَِبي  املناصب احلكومية، واإلعالن عن  األمنية وشاغلي  الفاسدين يف األجهزة  حبماية بعض 

بصورة واسعة النطاق بطريقة جتعل الباقي حيذرون من االخنراط يف هذا احملتوى اهلابط ومحايته.


