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 :الممخص
انجبت محافظة األنبار العزيزة عددًا كبيرًا من الشخصيات التي كان ليا 

وحتى يومنا ىذا، فيي  1921باع في بناء الدولة العراقية منذ تأسيسيا عام 
نيٌر ال ينضب من الشخصيات عمى جميع االصعدة، ممن كانت ليم 

واضحة عمى الواقع العراقي، فضاًل عن ارثيم الذي تركوه في بصمات 
جميع المجاالت، ومن تمك الشخصيات التي يحق ألبناء االنبار ان يفخروا 
بيا لما تركتو لنا من ارث عممي فضاًل عن دورىا االكاديمي والصحفي 
والثقافي، ىو ىادي نعمان الييتي وخدماتو الصحفية والوظيفية لكونو من 

ات المستقمة التي نالت ما نالت من شيرة وعمم ومعرفة معتمدة الشخصي
 عمى عمميتيا ومكانتيا دون مساعدة من حزب او جية او حركة انقالبية.
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Abstract: 

The dear province of Anbar gave birth to a large number 

of personalities who had a reputation in building the 

Iraqi state since its establishment in 1921 until the 

present day. The fields, and among those personalities 

that the people of Anbar have the right to be proud of 

because of the scientific legacy they left us in addition to 

their academic, journalistic and cultural role. Hadi 

Numan Al-Hiti and his press and career services are 

among the independent personalities who gained the 

fame, knowledge and knowledge that are based on their 

knowledge and standing without assistance From a party, 

party, or coup movement. 
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 المقدمة
كان ىادي نعمان الييتي طيمة فترة حياتو محايدًا ايجابيًا متفحصًا مواقف معينة من 
جية مقدرًا التحديات التي تتحكم بالكثير ممن رافقيم، وكانت لو ميزة انو يصغي طوياًل قبل ان 

ض يصدر احكامو او ان يظير وجية نظره بحكم معايشتو لممجتمع، وادواره الكثيرة فانو يستني
اآلخرين معاني الخير والجمال، ويعمميم ان االنسان اكثر من الموقع وان االدوار األىم في 
الحياة ىي ان تبقى انسانًا بضمير حي وان تبقى انسانًا يتعمم من صغار االمور وكبارىا، فقد 
 كان مساندًا لمعيتو يثق بيم ويحترم خياراتيم في الحياة ويناقشيم عمى افكارىم وفي الغالب
يصحح ليم حين يخطئون، لكنو ظل صديق الجميع يحظى باحتراميم وىم ينيمون من سماحتو 
ومدنيتو وعقمو ما يمكنيم عمى سماعيم رغم بعدىم عنو، خاض ىادي نعمان الييتي معارك 
شرسة مع الجيمة واالميين ممن يظنون بأن المين تمتطى وان المناصب تشريف ال تكميف 

حياة تشيد بالطريق الصحيح حين تضع االنسان المناسب في المكان ليم، لكنو افيميم بأن ال
المناسب، انقسم البحث الى مبحثين االول جاء لدراسة خدماتو الصحفية وتناول الثاني خدماتو 

 الوظيفية.
 المبحث االول: خدماته الصحفية:

ستينيات يعد ىادي نعمان الييتي من ابرز الصحفيين العراقيين الذين برزوا منذ فترة ال
من القرن العشرين عندما بدأ نشاطو الصحفي وىو طالب في قسم الصحافة في كمية االعالم 
جامعة بغداد، اذ بدأ بتقديم برنامج منجد المستمعين من اذاعة جميورية العراق، وبعد اكمالو 

انيقًا  دراستو الجامعية بدأ العمل في جريدة العرب اليومية، اذ كان في تمك الفترة شابًا ىادئاً 
 .(1)دمث االخالق منعزاًل الى حد ما

بدأ ىادي نعمان االنفراد بالعمل الصحفي لوحده عن طريق انشاء العديد من المجالت 
والصحف فضاًل عن عممو كمحرر لكثير منيا، تميز ابان تمك الفترة انو كان معممًا وصديقًا 

الذين يحيطون بو، فيو متيقن من ان وموجيًا اكاديميًا من طراز مميز ال يجامل اقرب الناس 
العموم والمعرفة تقتضي الحرص الشديد والتفاىم الكامل لمدركات وتطمعات الباحث، اذ كان 

 .(2)صدره رحب لممجادلة اثناء ادرس والتحمل واستيعاب اآلراء الجدلية كشخص ناجح وامين
متصدري الصف شغل ىادي نعمان الييتي مواقع اعالمية واكاديمية كثيرة وكان من 

االول في المؤسسة االعالمية العراقية من خالل ترأسو العديد من الصحف والمجالت العراقية 
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، كما تولى رئاسة الكثير من المؤسسات الميمة التي كان ليا دور في بناء (3)الميمة
اذ  الشخصية الثقافية العراقية في قطاعات عممية وبحثية ومينية في االعالم العربي والعراقي،

تمكن من تأسيس جيل تصدى لكل عناوين التخمف واخذ عمى عاتقو ان يبعد المؤسسة 
 .(4)االكاديمية عن الصراع السياسي الذي اختمطت قواه

يعد ىادي نعمان الييتي المؤسس الفعمي لثقافة االطفال في العراق من خالل انشاء 
العراقي، كما تولى رئاسة دار المتان كانتا في متناول الطفل  (5)مجمتي )مجمتي والمزمار(

، وىادي نعمان الييتي احد (6)1969الثقافة واألطفال الذي انشأ لممرة االولى في بغداد عام 
اىم عمماء االتصال السياسي في العراق والوطن العربي وعمل مبكرًا في بحوث ىامة، فضاًل 

طن العربي عندما كان عن كونو اول من اسس لبحوث استطالعات الرأي العام في العراق والو 
باحثًا اقدم في المركز القومي لمبحوث الجنائية واالجتماعية، اذ اجرى استطالعات لمرأي العام 
العراقي حول رأييم في الحرب العراقية االيرانية وكذلك اختبار عينات خاصة من االشخاص 

لنتائج التي يتوصل الذين تضرروا من الحرب ليأخذ رأييم، وكانت الحكومة العراقية تستعين با
الييا ىادي نعمان الييتي خالل بحوثو فضاًل عن اىتمامو بالطفولة وبحوث االطفال ونشر 

، وفي بداية العقد السابع من القرن (7)العديد من قصص االطفال والبحوث اليامة عن الطفولة
يا العشرين كتب ىادي نعمان الييتي قصة لألطفال بثت في اذاعة جميورية العراق وسمع

نائب رئيس الجميورية آنذاك، فقام باستدعاء ىادي نعمان واىداء ساعة يدوية سويسرية 
 .(8)الصنع ماركة رولكس

تميز ىادي نعمان بالعممية والصراحة والشجاعة مما كمفو التعرض لمواقف عديدة 
 منيا ابعاده عن جامعة بغداد ونقمو لمعمل كموظف في وزارة العمل كونو لم ينتِم الى حزب
البعث الحاكم آنذاك، فضاًل عن حديثو مع الطمبة حول االفكار الديمقراطية والتقدمية، وبعد 
سنوات عمم نائب الرئيس الجميورية بذلك القرار وقام باالتصال بوزير االعالم حامد عموان 

وقال لو كيف ينقل ىذا الرجل من استاذ جامعي الى موظف، بعد ان عمم نائب  (9)الجبوري
انو كفاءة ميمة، فاصدر قرارًا بتعيينو عميدًا لممعيد العربي لمثقافة العمالية وبحوث الرئيس ب
 .(10)العمل

شارك ىادي نعمان الييتي خالل مشواره في العديد من المؤتمرات العربية والدولية في 
مجاالت االعالم وادب االطفال في العديد من دول العالم مثل ايطاليا والمانيا ومصر واالتحاد 
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السوفيتي فضاًل عن عممو في المركز القومي لمبحوث االجتماعية، اذ كان ىادي نعمان يقول 
 .(11)"ينبغي فيه ان يدخل العمم في جميع اوجه نشاطنافي منيجو عن الكتابة: "

 جريدة المستقبل: -اوالا 
وكان اليدف الرئيسي  (12)1960تشرين الثاني  12صدرت تمك الجريدة في 

إلصدارىا ىو محاولة رفع المستوى الثقافي لممواطنين، اذ كتبت في ديباجتيا بأنيا جريدة ادبية 
وفنية، فاختمفت تمك الجريدة عن باقي الصحف اذ التزمت بما ىو مكتوب في نظاميا 

ي البالد االساسي ولم تسمك طرق اخرى غير الجوانب االدبية ولم تتدخل بالشؤون السياسية ف
بالرغم من اىمية االحداث وسخونتيا في تمك الفترة واقتصر عمميا فقط عمى نشر ما يجري 
من االحداث اليومية في البالد دون التدخل فييا ومحاولة ابداء اي رأي او تحميل لتمك 

 .(13)االحداث
بينما كان ىادي نعمان الييتي احد  (14)تولى رئاسة تحرير الجريدة رسمي العامل

ري الجريدة، وكان لو دوٌر بارٌز في عممية دفع الجريدة الى االمام من خالل استخدام محر 
مياراتو وذكائو لخدمتيا، عمى الرغم من كونو ال زال في بداية مشواره االعالم فعمل جاىدًا من 

 .(15)اجل ان يكون معروفًا بين االوساط االعالمية التي كانت تنتشر في تمك الفترة
مان الييتي بعممو كمحرر لمجريدة منذ صدورىا حتى الغاء امتيازىا استمر ىادي نع

، بعد اعتقال رئيس التحرير رسمي العامل ومصادرة اموالو المنقولة (16)1963شباط  8في 
 .(17)1963شباط  18وغير المنقولة بقرار من الحاكم العسكري في 

 صحيفة العرب: -ثانياا 
من الصحف المعارضة لمحكومة، وىي من الصحف ذات االتجاه القومي وتعد 
 .(18)1963شباط  8فصدرت مستمرة عمى تسمسل اعدادىا السابقة بعد انقالب 

منحت الصحيفة بعد ذلك امتيازًا جديدًا لصدورىا بعد تشريع قانون المطبوعات لعام 
وتألفت ىيئة التحرير من رئيس التحرير المسؤول  1964تموز  1، فصدرت في (19)1964

 مدير التحرير، ومحمد العبطـــــــــــة  (20)ييتي، وشاكر عمي التكريتيىادي نعمان ال
 .(21)المحامي سكرتير التحرير

كتبت صحيفة العرب في ديباجتيا )بأنيا جريدة يومية سياسية(، وكانت تطبع في 
مطبعة الجاحظ، وتوسط اسم الصحيفة نسر مرسوم بالمون االحمر، كما خصصت االذين 
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بأنيا )حكمة اليوم(، ودائمًا ما تكون الحكمة اما بيت شعر او قول  اليمنى من الترويسة
 .(22)مأثور

نسخة عمى مدار اسبوع لكن في حالة ىجوم او نقد  5000توزع الصحيفة بحدود 
موجو نحوىا فأنيا توزع دون العدد المقرر، اذ واجيت الصحيفة العديد من المشاكل بسبب 

الشعب ومطالبة فكانت دائمًا ما تقوم بنشر المقاالت التي سياستيا القومية الموجية نحو خدمة 
 .(23)تناصر فييا القضايا الوطنية والتي تكون اكثر الحاحًا واىمية لدى الشارع العراقي

وبسبب سياسة الجريدة التي جاءت مختمفة تمامًا عن العنوان الذي كتبتو في ديباجتيا 
مويو وغطاء استخدمو مؤسسو الصحيفة ألنيا صحيفة سياسية، اذ كان ىذا االسم مجرد ت

بيدف الحصول عمى امر رسمي لتأسيس الصحيفة، اذ تعرضت الييئة الرئاسية لمصحيفة الى 
التغيير مرات عدة فتم تغيير سكرتير الصحيفة محمد العبطة واصبح جابر منير مكانو، وفي 

د خالفات كبيرة خرج شاكر عمي التكريتي من ىيئة امتياز صحيفة العرب بع 1967ايار  25
مع رئيس تحرير الصحيفة، اذ كان شاكر عمي التكريتي ىو الذي يشرف عمى الصحيفة 

 .(24)ويكتب مقاالتيا االفتتاحية حتى خروجو منيا
استمرت تمك الصحيفة طوال فترة صدورىا تعمل في خدمة المواطنين دون انقطاع 

وقراراتيا بطريقة مباشرة او غير وكانت دائمًا ما تستخدم حكمة اليوم من اجل نقد الحكومة 
 .(25)مباشرة وكذلك من اجل نقد االوضاع المتردية في البالد خالل تمك الفترة

استمرت صحيفة العرب في الصدور حتى تم اغالقيا من قبل الحكومة العراقية وذلك 
تموز  15بسبب سياسة الصحيفة غير المتماشية مع سياسة الحكومة في تمك الفترة وذلك في 

1967(26). 
 جريدة االسبوع: -ثالثاا 

، وتعد تمك (27)1967حزيران  29اسست الجريدة من قبل ىادي نعمان الييتي في 
الصحيفة اول جريدة انشئيا ىادي نعمان، اذ منح حق امتياز إلصدارىا عمى ان يكتب في 

ة اصدار ديباجتيا بأنيا )جريدة ادبية وغير سياسية( وذلك ألنو في تمك الفترة كان من الصعوب
الصحف السياسية بسبب المحاربة الشديدة التي تتعرض ليا مثل تمك الصحف في تمك 

، غير ان الصحف بعد ذلك بدأت باالنخراط في مجاالت الحياة العامة وتنحرف عن (28)الفترة
طريقيا االساسي والغرض الرسمي الذي صدرت ألجمو تمك الصحيفة، ومحاولة معالجة بعض 
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ة المختمفة والتي كانت تشغل الرأي العام العراقي بالرغم من اعتراض الموضوعات السياسي
 .(29)وزارة الثقافة واالرشاد عمى النيج الذي اخذت تمك الصحف باتباعو

كان مقر الصحيفة في شارع الرشيد عمارة جميل الحافظ في منطقة المربعة مقابل 
عمان الييتي ان يمتقي فييا سينما الشعب وكانت ادارتيا عبارة عن شقة بسيطة حرص ىادي ن

بالمثقفين من ذلك الجيل من مختمف االطياف السياسية واالعالمية، اذ كان ىادي نعمان 
يعتمد عمى مدخراتو الشخصية من اجل تمويل الصحيفة فتعثرت مرات عدة بسبب االزمة 
 المادية مما اضطر الى االستعانة بالصحفيين من اجل تمويل الصحيفة وجمب االعالنات

 .(30)ليا
وفي بداية تأسيس الصحيفة منح رئاسة تحرير الصحيفة الى المحامي نديم جميل 

 .(31)حافظ ألن القانون الصحفي تمك الفترة اشترط ان يكون رئيس تحرير الصحيفة محامياً 
، اذ طبعت في مطابع دار االخبار 1967تموز  15صدر العدد االول لمصحيفة في 

فحات وركزت في اعدادىا االولى عمى االخبار االدبية والفنية، بالحجم االعتيادي وبثمانية ص
كما ركزت في االعداد االولى عمى وضع الصحافة العراقية كون الصحافة تعاني من التدني، 
وقامت الجريدة بنشر االعداد التي تعمل عمى تطوير الصحافة العراقية من اجل وضعيا 

 .(32)الساحة العراقية والعربية من احداث ميمة بمستوى المرحمة الميمة نظر لما كانت تعيشو
 8استمر اصدار الجريدة في الصدور لمدة عامين كاممين الى ان تم اغالقيا في 

 .(33)1969كانون الثاني 
 ثقافة االطفال في العراق: -رابعاا 

ظيرت الحاجة الى تأسيس مكان خاص لصحافة االطفال من اجل االىتمام بشريحة 
تعاني من االىمال عمى عكس ما تالقيو من دعم في اوربا وبعض الدول االطفال التي 

العربية، اذ كان االطفال في تمك الدول يتمتعون بتوفير مستمزمات التربية والتعميم والثقافة 
فضاًل عن الخدمات التي توفر العيش الرغيد والمستقبل الزاىر التي تقدمو تمك الدول 

 .(34)ألطفاليا
ًا في الخوص بيذا المجال رغم كونو بمد الحضارة والتاريخ والتراث، كان العراق متأخر 

وقد ساىم ىادي نعمان الييتي في تغيير المفاىيم السائدة عمى الطفولة واسيمت مطالباتو 
بإنشاء دار لثقافة االطفال في بغداد، فتطورت ثقافة االطفال في العراق بعد تأسيس الدار في 
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، وكانت (35)مة الميرجانات والمؤتمرات الخاصة بشؤون االطفال، واىتم الدار بإقا1969عام 
من ابرز انجازات دار ثقافة االطفال ىو انشاء اولى مجالت االطفال في العراق وىي 
)مجمتي( و )المزمار( والتي اىتمت بتطوير صحافة االطفال من حيث المحتوى الذي قدمتو 

 .(36)قدميا تمك المجمتينواالعتناء بالرسوم وااللوان والقصص التي كانت ت
 مجمة )مجمتي(: -أ

كانون االول عام  1اصدرت وزارة الثقافة واالعالم العراقية مجمة )مجمتي( في 
، اذ كانت المجمة نصف شيرية مؤقتًا لكنيا بعد ذلك واصمت الصدور مرة واحدة (37)1969

الثامنة والثانية  في الشير، وكانت سياستيا موجية الى االطفال الذين تتراوح اعمارىم بين
عشر وتولى رئاسة تحرير المجمة في بداية تأسيسيا ابراىيم السعيد ابتداء من عددىا االول 

، بعدىا تسمم ىادي نعمان الييتي منصب رئيس تحرير المجمة (38)حتى العدد الثالث والعشرين
التاسع وحتى العدد  1971تشرين الثاني  1ابتداء من عددىا الرابع والعشرين الصادر في 

 .(39)1973شباط  1والثالثين الصادر في 
كان ىدف المجمة ايضًا توعية الحكومة بأىمية شريحة االطفال في المجتمع وان 
عمييا مسؤولية توفير السبل الكفيمة لمنيوض بواقع تمك الفئة المتضررة في المجتمع، اذ كانت 

ضعيفة جدًا مقارنة مع مستوى وسائل الرعاية التي تقدميا الحكومة لألطفال في تمك الفترة 
 .(40)الخدمات التي تقدميا الدول االخرى السيما الغربية لشريحة االطفال في مجتمعاتيم

كتبت مجمة )مجمتي( في ديباجتيا ان ىدفيا االساسي ىو ان تقوم بدورىا التربوي 
يا اليادف الموجو نحو تمك الشريحة فقط وان اىم المبادئ واالساسيات التي ارتكزت عمي

المجمة ىو عرض المبادئ االنسانية الحقيقية وذلك من اجل تكوين جيل ناضج، وكذلك توعية 
اولئك االطفال باألسس الصحيحة في تمك االمة بعد قيام االستعمار الغربي بتسميم تمك 

 .(41)العقول من خالل بث صور مسيئة عن المبادئ العربية
ن تمك االبواب التي حافظت عمى تم تبويب صفحات المجمة الى عدة ابواب ومن بي

ثبوتيا صفحة العموم، اذ كانت تعنى بالشؤون العممية المختمفة في فقرات قصيرة والى جانب 
ذلك كانت معززة بالرسوم التي كان يبدع فييا الميندسون، فضاًل عن صفحة )لقاء االصدقاء( 

 .(42)التي عنيت برسائل القراء، وصفحة )الشطرنج( وصفحة )ىواة الطوابع(
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حققت المجمة نجاحًا منقطع النظير من خالل االعمال التي قدمتيا في خدمة االطفال 
والطفولة، اذ ارتفع الوعي المجتمعي فضاًل عن الوعي الحكومي بإدراكو اىمية تمك الشريحة 
من المجتمع العراقي، وما زالت تمك المجمة تمارس نشاطيا الصحفي دون توقف الى يومنا 

 .(43)ىذا
 مجمة المزمار: -ب

 12وىي مجمة اسبوعية اىتمت بشريحة االطفال، اذ صدر العدد األول منيا في 
 .(44)1970كانون الثاني 

ولدت ىذه المجمة من رحم مجمة )مجمتي( وتجدر االشارة ان تمك المجمة كانت 
 موجية نحو فئة االطفال الذين ىم في مرحمة المراىقة المبكرة اي ممن يبمغون من العمر ما

عام، ولتوعية تمك الفئة التي يعد افرادىا اكثر نضجًا من فئة االطفال التي  15و 12بين 
تتناوليا مجمة )مجمتي( وميمتيا االساسية ىي تبسيط المفاىيم السياسية لتمك الفئة ليكونوا عمى 

 .(45)دراية تامة بما يحدث في بمدىم من نيضة سياسية واقتصادية واجتماعية
جمة المزمار يتولى الى جانب ميمتو تحرير مجمة )مجمتي( كونيا كان رئيس تحرير م

تصدران عن جياز اداري واحد، اذ شغل منصب رئيس التحرير في تمك المجمة من عددىا 
، 1971تشرين االول  19االول وحتى العدد الثالث واالربعين ىو ابراىيم السعيد وذلك في 

 16جمة من العدد الرابع واالربعين الصادر في فيما شغل ىادي نعمان الييتي رئاسة تحرير الم
، اذ كان (46)1973شباط  1وحتى العدد التاسع بعد المائة الصادر في  1971تشرين االول 

رئيس مجمة المزمار ومجمة )مجمتي( يرتبطان اداريًا منذ نشوئيما بوكيل الوزارة مباشرة الى ان 
في الوزارة ولك يكن ليا نظام اداري بمديرية الثقافة العامة  1973ربطت في اواخر عام 

 .(47)خاص بيا
كانت رئاسة التحرير عمى ما يبدو تشعر بأن )مجمتي( والمزمار لم تعد تسدان حاجة 
االطفال لذلك ظيرت دعوات كثيرة كان اليدف منيا المطالبة باىتمام اوسع بثقافة االطفال في 

اصدار الكتب وكل ما من شأنو العراق من خالل انشاء دار خاص لصحافة االطفال تتولى 
تزويد االطفال بالثقافة كما دعت لالىتمام بشريحة االطفال الذين ىم بسن مبكرة ممن ىم في 

 .(48)اعوام، من خالل اصدار مجالت ليم تعتمد عمى الرسوم وحدىا 6-3عمر 
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 جريدة الثروة الزراعية: -خامساا 
، 1975ايار  20في وىي جريدة مختصة بالشأن الزراعي صدر عددىا االول 

 .(49)وتصدر عن مديرية االعالم الزراعي
شغل منصب رئيس التحرير في الجريدة حسن العامري الذي كان وقتيا يشغل منصب 
نائب رئيس المجمس الزراعي االعمى، والى جانبو رافع سحاب احمد الكبيسي الذي ناصفو 

نصب سكرتير التحرير، منصب رئاسة تحرير الجريدة، بينما شغل ىادي نعمان الييتي م
وتطبع في دائرة المساحة العامة التابعة لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي، بعد ذلك اصبحت 

وتم تعيين رافع  1976الجريدة تابعة لممؤسسة العامة لمثقافة الفالحية التي انشئت في عام 
 .(50)سحاب احمد الكبيسي رئيسًا لتمك المؤسسة

راعي وتوجيو االرشادات الزراعية في محاولة لمنيوض اىتمت الجريدة بالقطاع الز 
بذلك القطاع الذي عانى من اىمال شديد في تمك الفترة، اذ اكدت عمى ضرورة توفير 
متطمبات الفالح العراقي وتمبية احتياجاتو، ومن الجدير باإلشارة الى ان تمك الجريدة لم تكتِف 

متدت ايضًا لتناول المواضيع ذات الصبغة بتناول المواضيع التي تخص القطاع الزراعي بل ا
 .(51)الف نسخة لمعدد الواحد اسبوعياً  30السياسية، فازدادت طباعة اعدادىا حتى وصل الى 

اتصف عمل ىادي نعمان الييتي في الجريدة بالمينية ومواكبة انجاز العمل المكمف 
الزمن المقرر ليا، اذ لم تكن بو وكثيرًا ما كان يسير الميالي من اجل انجاز اعداد الجريدة في 

تشغمو توافو االمور والمناكفات ويتعفف عن الولوج في خصوصيات الناس او العاممين بمعيتو 
 .(52)ويميل فكريًا الى التوجيات المدنية االمر الذي ادى الى التنوع في عالقاتو

اقع قدمت جريدة الثورة الزراعية الكثير من الحمول التي ساعدت عمى النيوض بالو 
الزراعي في العراق، وتوعية الفالحين العراقيين عمى اىمية القطاع الزراعي فضاًل عن انيا قد 
اطمعت عمى االساليب الحديثة التي اصبحت تستخدم في القطاع الزراعي في مختمف دول 
العالم سواء من مسألة استخدام البذور الجيدة او جمب خبراء زراعيين من خارج البالد، وساعد 

، واستمر عمل ىادي (53)ًا عمى دخول المكننة الحديثة الى القطاع الزراعي في العراقايض
نعمان الييتي في منصب سكرتير الجريدة لمدة سنة كاممة، اذ خرج من سكرتارية الجريدة في 

 .(54)1976تموز عام  5
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 مجمة دراسات العمل: -سادساا 
الطبقة الكادحة من العمال،  وىي من المجالت العراقية التي اىتمت بشؤون وفعاليات

وقد صدرت عن المنظمة العربية )المعيد العربي لمثقافة العمالية وبحوث العمل(، حيث صدر 
، وعين ىادي نعمان الييتي رئيسًا لتحرير المجمة في عام (55)1985عددىا االول في عام 

د العربي ، حيث اضاف الكثير ليا من خالل البحوث الكثيرة التي نشرىا في المعي1987
لمثقافة العمالية، فشيدت فترة تواجده ازدىارًا كبيرًا فيما يخص نجاح المجمة، ومن الجدير 
بالذكر إلى ان ىناك العديد من المجالت التي سبقت تمك المجمة في الصدور خالل فترات 

 .(56)متفاوتة، اذ صدرت اكثر من مجمة تحدثت عن صوت الطبقة العاممة
 مجمة البحوث: -سابعاا 

صدرت ىذه المجمة عن المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاىدين، وعمل ىادي 
 .(57)1979كانون الثاني عام  1نعمان الييتي بصفة مستشار في المجمة اعتبارًا من 

حيث استفادت المجمة من خبرة وميارة ىادي نعمان الييتي في العمل الصحفي من 
 .(58)الفترةخالل البحوث التي صدرت في المعيد في تمك 

 المبحث الثاني: خدماته الوظيفية
كان ليادي نعمان الييتي خدمات وظيفية في دوائر الدولة الى جانب خدماتو  

 الصحفية التي سمطنا الضوء عمييا في المبحث االول، وسنتناول البحث في اوراقيا:
 معمم: -اوالا 

في مدرسة االشاوس في بدأ ىادي نعمان الييتي خدماتو الوظيفية كمعمم لمغة العربية 
، وكان نموذجًا لممعمم المتفاني في عممو، وعرف عنو (59)1969تموز  5بغداد وذلك في 

عمميتو ومحبتو لمطمبة ومحبة الطمبة لو، فضاًل عن نزاىتو في عممو، واستمر في مينة التعميم 
 .(60)1970لغاية عام 

 مالحظ في وزارة االعالم: -ثانياا 
ايمول  19مشواره في وزارة االعالم خالل عممو فييا وذلك في بدأ ىادي نعمان الييتي 

، وساىم بشكل فعال في عممو كمالحظ في وزارة االعالم بشيادة الموظفين الذين 1970عام 
عمل الى جانبيم، فكان من المعروف عنو انو كان ذا ارادة قوية وكفاءة عالية ومواظبة عمى 

 .(61)العمل
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 صحفية:مديرية الممحقيات ال -ثالثاا 
، اذ (62)1971اذار عام  22عمل ىادي نعمان الييتي في ىذه الوظيفة بدءًا من 

 كانت 
الدائرة تابعة لمديرية االعالم في وزارة االعالم، فساعدتو في زيادة خبرتو في المجال 

 .(63)الصحافي واالعالمي وذلك لدور المديرية الفاعل في وزارة االعالم
 :مدرس في قسم الصحافة -رابعاا 

بعد ان شغل ىادي نعمان الييتي العديد من الوظائف في مجال التعميم واالعالم 
فضاًل عن خدماتو الصحفية في وزارة االعالم، لذا تم نقل خدماتو الى وزارة التعميم العالي 

، ليبدأ بعممو الجديد في قسم االعالم من اجل االستفادة من خبراتو (64)والبحث العممي
ة ونقميا الى طالب القسم والعمل عمى تكوين جيل يتمتع بوعي اعالمي االعالمية والصحافي

كبير، واستمر ىادي نعمان الييتي بمنصبو كمدرس في قسم االعالم الى ان تم نقل خدماتو 
من وزارة التعميم العالي والبحث العممي الى مالك المركز القومي لمبحوث االجتماعية 

 .(65)والجنائية
 صحفيين العراقيين:عضو نقابة ال -خامساا 

بدأ ىادي نعمان الييتي عممو كعضو في نقابة الصحفيين العراقيين بعد اكمالو دراستو 
حينما كان رئيس تحرير جريدة االسبوع  1967في قسم االعالم كمية اآلداب وذلك في عام 

بل القومية، فضاًل عن ذلك فقد تم احتساب خدماتو الصحفية حينما كان محررًا لجريدة المستق
، فضاًل عن عممو كمحرر 1963شباط  8الى  1960تشرين الثاني  12خالل القترة ما بين 

 .(66)1964كانون الثاني  22الى  1963اذار  3في جريدة العرب لمفترة الممتدة من 
 المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية: -سادساا 

االجتماعية والجنائية كمديرًا بدأ ىادي نعمان الييتي عممو في المركز القومي لمبحوث 
، اذ قام ىادي نعمان الييتي بعقد المؤتمرات العممية والحمقات الدراسية وورش العمل (67)لممركز

المشتركة، فكانت تجري بشكل سنوي قام من خالليا بتقديم اوراق عمل بحثية مثل )انحراف 
ات(، وكانت مشاركاتو االحداث( )تحصين الشباب ضد الجريمة( )سبل الوقاية من االنحراف

من المشاركات المتميزة في تمك الفعاليات، كما شارك ايضًا في )لجان تحميل الجرائم( التي 
ضمت نخبة من خبراء القانون والشرطة وعمم االجتماع وعمم النفس، فكانت تمك المجان تتولى 
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اح لمعالجة تحميل ابرز الجرائم الحاصمة في بغداد والمحافظات واعطاء تفسير ليا واقتر 
 .(68)اسبابيا

شارك ىادي نعمان الييتي اثناء عممو كمدير لممركز في تقييم وتحكيم االبحاث التي 
قدمت الى المركز، ومن المجان التي كان ىادي نعمان شارك فييا )المجنة الوطنية لمكافحة 

الجيات المخدرات( والتي اختصت بمناقشة المخدرات في العراق وضمت ممثمين من مختمف 
، واستمر الييتي في منصبو كمدير لممركز القومي لمبحوث (69)ذات العالقة بتمك المجنة

االجتماعية والجنائية الى ان تمت اعارتو من اجل اشغال منصب مدير المعيد العربي لمثقافة 
 .(70)العمالية وبحوث العمل في بغداد

 عميد كمية االعالم: -سابعاا 
 8ب عميد كمية االعالم في جامعة بغداد بتاريخ تسنم ىادي نعمان الييتي منص

، اذ استمم ذلك المنصب في وقت كان العراق يمر بظروف حرجة بعد (71)2006نيسان 
االحتالل االمريكي، وكان عميو ان يذىب بالمؤسسة االكاديمية بعيدًا عن الصراعات السياسية 

ان يقوم بوضع المؤسسة التي تشابكت قواىا، وتمكن ىادي نعمان الييتي برجاحة عقمو 
االكاديمية عمى اساس فكري ناجح وتصدى لكل عناوين التطرف وميول االرىاب الفكري الذي 
اراد البعض يوجيو بيا، غير ان حنكة ورجاحة عقمو وخبرتو واحترام الناس لو مكنتو من النأي 

ات ارادت بالمؤسسة االكاديمية بعيدًا عن الصراعات التي تبمورت في الشارع بسبب شخصي
 .(72)حرف مسار الدولة وجرىا الى الطائفية والتحزب

 الخاتمة: 
يعد الراحل ىادي نعمان الييتي من اىم الشخصيات التي انجبيا العراق في المجال 
االعالمي وذاع صيتو في ارجاء الوطن العربي، رأى الراحل أن أدب األطفال فرع جديد من 

ه عن أدب الكبار رغم أن كاًل منيما يمثل آثارًا فنية فروع األدب الرفيعة، يمتمك خصائص تميز 
يتحد فييا الشكل والمضمون، وليس بالسيل تحديد موضوعات أدب األطفال ألن ميادين 

واسعة اآلفاق، ويضيف الييتي: "إذا أريد بأدب األطفال كل ما يقال  -لمكبار والصغار -األدب
ري، حيث وجدت الطفولة. أما إذا كان إلييم بقصد توجيييم فإنو قديم قدم التاريخ البش

المقصود بو ذلك المون الفني الجديد الذي يمتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية، 
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ويستعين بوسائل الثقافة الحديثة في الوصول إلى األطفال فإنو ما يزال في ىذه الحالة من 
 أحدث الفنون األدبية

  احاالت البحث:

  
 

                                                 
 .2020نيسان  23طو كريم، مقابمة شخصية، في  (1)
 .2020اذار  17اكرم عبد الرزاق المشيداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (2)
 .2020نيسان  5ىيثم ىادي نعمان الييتي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (3)
 .2020نيسان  10رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (4)
مجمتي: ىي مجمة أطفال عراقية تصدر عن دار ثقافة األطفال التابعة لوزارة الثقافة العراقية شيريًا.  (5)

. توجو المجمة إلى األطفال من سن السابعة حتى السابعة عشر. وتيتم بشكل 1969صدرت ألول مرة عام 
لعامية العراقية المحمية. ممحوظ بالقصص المصورة المؤلفة والمرسومة من عراقيين. كما اصطبغت بالميجة ا

صفحة ممونة دون أن تحتوي المجمة عمى  20صفحات من بين  9وتبمغ عدد صفحات القصص المصورة 
مقدمة. اما مجمة المزمار: وىي مجمة عراقية أسبوعية تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم، دار ثقافة الطفل. 

طفال من سن السابعة حتى السابعة عشر دون م. توجو المجمة إلى األ1965صدر العدد األول منيا عام 
 .2005اإلشارة إلى ذلك. موسوعة االطفال في العالم العربي، 

 .2020اذار  16فالح االسدي، مقابمة شخصية، في  (6)
 .2020كانون الثاني  19محمد مظفر االدىمي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (7)
 .2020نيسان  15تصال الياتفي، في رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر اال (8)
(: ولد في منطقة الطميعة بالقرب من مدينة الحمة، وأنيى دراستو 2017-1932حامد عموان الجبوري ) (9)

، ثم سافر إلى لبنان ليدرس في الجامعة األميركية في بيروت ودرس العموم 1948الثانوية في بغداد عام 
سين لحركة القوميين العرب. أسس صحيفة الشعب اليومية بعد كان أحد المؤس 1951السياسية، وفي عام 

عين مديرًا لإلعالم في وزارة الثقافة واإلعالم، كما عين وزيرًا لشؤون  1967، وفي عام 1963شباط  8حركة 
أصبح وزيرًا لإلعالم والثقافة  1969رئاسة الجميورية، ومديرًا لمكتب الرئيس أحمد حسن البكر، وفي عام 

عاد مرة أخرى وزيرًا  1973. وفي منتصف عام 1972ثم أصبح وزيرًا لمشباب حتى عام  1971حتى عام 
، وفي نفس الفترة انتخب رئيسًا لالتحاد العام لشباب العراق، 1974لإلعالم والثقافة حتى منتصف حزيران 

 1984لى أيمول أصبح وزيرا لمدولة، ثم عين وزير دولة لمشؤون الخارجية وبقي في منصبو إ 1975وفي عام 
ثم مندوب  1989عين سفيرا لمعراق لدى سويسرا حتى عام  1986حيث أعفي بمرسوم رئاسي في عام 

 1993العراق الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرًا لمعراق لدى تونس ومنظمة التحرير الفمسطينية حتى عام 
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. لمتفاصيل ينظر: قناة 1993ب آ 1حين أعمن انشقاقو عمى النظام في مؤتمر صحفي عقده في لندن في 
 الجزيرة القطرية، برنامج شاىد عمى العصر.

 .2020نيسان  8ىيثم ىادي نعمان الييتي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (10)
 .2020اذار  22اكرم عبد الرزاق المشيداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (11)
 .1971ايار  1اقيين، رقم الوثيقة بال، في جميورية العراق، نقابة الصحفيين العر  (12)
 .2020شباط  18اكرم عبد الرزاق المشيداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (13)
عالمي، ولد في مدينة عنو بمحافظة األنبار وتخرج 1998-1932رسمي العامل ) (14) (: محاٍم وسياسي وا 

الحزب الوطني الديمقراطي حيث اعتقل عدة ، وىو عضو بارز في 1956من كمية الحقوق في بغداد عام 
مرات في العيد الممكي عمى خمفية اشتراكو بمظاىرات مناوئة لذلك النظام، وكان من المقربين لعبد الكريم 
قاسم، ارتبط بعالقة صداقة قوية بالشاعر محمد ميدي الجواىري، إذ نشر الجواىري قصيدتو )يا دجمة الخير( 

عامل )المستقبل(، شغل رسمي العامل منصب المستشار القانوني لمجنة األولمبية في جريدة األستاذ رسمي ال
 .2019اب  31الوطنية العراقية. ينظر: مقال منشور في موقع مدينة عنة الفردوس المفقود، في 

 .1971ايار  1جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة بال، في  (15)
 .1971شباط  1جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة بال، في  (16)
 .2019اب  31مقال منشور في موقع مدينة عنة الفردوس المفقود، في  (17)
 .1963تشرين الثاني  13، في 129صحيفة العرب، العدد  (18)
مادة. لالطالع عمى  51من ويتألف  1964نيسان  7في  53صدر قانون المطبوعات العراقي رقم  (19)

 .1964القانون بشكل كامل ينظر: قاعدة التشريعات العراقية، تشريعات عام 
شاكر عمي التكريتي: صحفي عراقي كانت لو عالقات وطيدة مع النخبة الحاكمة في العراق ابان العيد  (20)

ىم في تاسيس صحيفة العرب الممكي، عرف عنو انو عمم من اعالم الصحافة العراقية منذ العيد الممكي، سا
ثم عاد لالستقالة منيا. لمتفاصيل ينظر: صدام مضحي عطية المجمعي، شاكر عمي= =التكريتي وأثره 
الصحفي وعالقاتو مع النخبة الحاكمة في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمعموم االنسانية، 

 .2016جامعة تكريت، 
 3رة التعميم العالي والبحث العممي، كمية االعالم، جامعة بغداد، رقم الوثيقة بال، في جميورية العراق، وزا (21)

 .1971حزيران 
 .2020كانون الثاني  15ليث الحمداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (22)
 .2020شباط  15طو الجزاع، مقابمة شخصية، في  (23)
 .1967نيسان  32، في 821صحيفة العرب، العدد  (24)
 .1964تموز  1، في 208صحيفة العرب، العدد  (25)
 .1985نيسان  1في  333/456جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (26)
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 .1970تشرين الثاني  7في  45675/31072نقابة الصحفيين العراقيين، العدد  (27)
 .2020اذار  20فالح االسدي، مقابمة شخصية، في  (28)
تموز  17-1963تشرين الثاني  18عبد الرحمن عمي حمد الفيداوي، الصحافة العراقية لممدة من  (29)

 .108ومواقفيا من الوحدة العربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة بغداد، ص  1968
 .2020نيسان  20ليث الحمداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (30)
 .1967حزيران  29في  11248عراق، نقابة الصحفيين العراقيين، العدد جميورية ال (31)
 .135عبد الرحمن عمي حمد الفيداوي، المصدر السابق، ص  (32)
 .1971حزيران  30في  17674جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (33)
 .2020شباط  17طو جزاع، مقابمة شخصية، في  (34)
 .2019كانون االول  23فالح االسدي، مقابمة شخصية، في  (35)
 .1981اذار  14في  6367جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (36)
حزيران  3جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة، بال، في  (37)

1971. 
 .1981اذار  14في  6367نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة جميورية العراق،  (38)
 .1975تموز  5في  333/618جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة،  (39)
 .2020نيسان  2محمد مظفر االدىمي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (40)
 .2020نيسان  11في  ليث الحمداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، (41)
 .2020اذار  15فالح االسدي، مقابمة شخصية، في  (42)
 .2020شباط  20طو جزاع، مقابمة شخصية، في  (43)
 .1981اذار  14في  6367جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (44)
 .2020اذار  4رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (45)
 .1975اذار  15في  333/149جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (46)
 .2020شباط  15محمد مظفر االدىمي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (47)
 .2020شباط  25طو جزاع، مقابمة شخصية، في  (48)
 .1976اذار  25في  2526جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، العدد  (49)
 .2020اذار  10رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (50)
 .2020اذار  13رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (51)
 .2020اذار  20لياتفي، في رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال ا (52)
 .2020اذار  3طو جزاع، مقابمة شخصية، في  (53)
 .1981اذار  8، في 1778جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، العدد  (54)
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 .2020اذار  5اكرم عبد الرزاق المشيداني، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (55)
 .1989شباط  18، في 91اقيين، رقم الوثيقة جميورية العراق، نقابة الصحفيين العر  (56)
 .1979اب  29، في 49جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (57)
 .1981اذار  3، في 67جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (58)
شباط  20جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة بال، في  (59)

1985. 
 .2020كانون الثاني  28محمد مظفر االدىمي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (60)
ايمول  26في  12241جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة  (61)

1970. 
 .1971حزيران  29في  17597جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (62)
 .1971تشرين الثاني  22في  333/533جميورية العراق، نقابة الصحفيين العراقيين، رقم الوثيقة  (63)
 16في  500/144جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة  (64)

 .1981ايار 
 24في  500/144جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة  (65)

 .1981ايمول 
شباط  20في  19لتقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم االضبارة ه/ جميورية العراق، ىيئة ا (66)

1985. 
 1في  192940جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم االضبارة   (67)

 .1985ايار 
 .2020ان نيس 4اكرم عبد الرزاق المشيداني، مقابمة شخصية عبر االتصال الياتفي، في  (68)
 .2020نيسان  20رافع سحاب الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (69)
ايمول  15في  24948جميورية العراق، ىيئة التقاعد الوطنية، اضبارة ىادي نعمان الييتي، رقم الوثيقة  (70)

1985. 
 3في  661بغداد، رقم الوثيقة  جميورية العراق، وزارة التعميم العالي والبحث العممي كمية االعالم، جامعة (71)

 .2006ايار 
. لالطالع عمى االمر 2020نيسان  29رافع سحاب احمد الكبيسي، مقابمة عبر االتصال الياتفي، في  (72)

 جامعة بغداد. -االداري بتعيينو عميدًا لكمية االعالم
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