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 :الملخص

 9999عاـ  أيموؿ/سبتمبرفي  سستأالذي  األمريكي الشيوعيصدر الحزب أ
 ادور   أدت" التي الشيوعيصحيفة " أبرزىامجموعة مف الصحف الناطقة باسمو، كاف 

 لالنضماـ، وتعبئة الجماىير واإلعالميةالمادية  :في نشاط الحزب مف الناحيتيف ابارز  
الصحف  إصدارلمحزب في الداخل، وازداد  األوؿصفوؼ الحزب، فكانت المعيف  إلى

يجيدوف التحدث  ممف ال األجانبف ، فقد مثل المياجرو إليوالجماعات المنتمية  بحسب
مف صحيفة كل منيا تصدر  أكثر ظيرت، لذلؾ أعضائونكميزية الغالبة بيف اإلبالمغة 

موارد الحزب لكثرة تمؾ  إرىاؽ إلى أدىبالمغة الناطقة بمساف تمؾ الجماعات. وبالتالي 
تعرضيا  إلى أدىعف ازديادىا وتوسع نشاطيا  القصوى، فضال   أىميتياالصحف مع 

مف الصحف  بعد مصادرة ممتمكاتيا وا غالقيالمقراتيا  األمريكيةلمياجمة السمطات 
لالزمة لشراء مكانيات المادية العدـ توافر اإلتقميل نشاطيا الت الطباعة، فتسبب آو 

ر والخوؼ، لمعمل السري الذي يشوبو الحذ لجوئياعف  ، فضال  واألوراؽالطابعات 
 :دمجيا مع بعضيا لتحقيق ىدفيف أوتقميص عدد تمؾ الصحف  إلىفادى بالنتيجة 

 المادة التي تنشر عمى حاليا قدر المستطاع. إبقاءتقميص المصروفات، والثاني  األوؿ
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Abstract: 

The Communist Party of America, which was formed in 

September 1919, issued a number of its newspapers, the most 

prominent of which was the Communist newspaper, which played a 

prominent role in the party's material and media activities. It 

mobilized the masses to join the ranks of the party. Newspapers, 

according to his own groups, represented foreign immigrants who did 

not speak English fluently among his members, so they published 

more than one of their respective language-language newspapers. This 

resulted in the exhaustion of the Party's resources for the proliferation 

of these newspapers with the utmost importance, as well as the 

increase and expansion of its activity led to the attack on the US 

authorities to their headquarters and closure after the confiscation of 

their property from newspapers and printing machinery, causing the 

reduction of its activity because of the lack of material means 

necessary to purchase printers and papers, Secret, which is fraught 

with caution and fear, and consequently the number of these 

newspapers reduced or merged with each other to achieve two goals, 

the first to reduce expenses, and the second keep the article published 

as much as possible. 
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  :المقدمة
ب االشتراكي األمريكي أثناء بعد النزاعات واالنشقاقات التي شيدىا الحز 

خذ عمى عاتقو ميمة وبعدىا، برز الجناح اليساري الذي أ الحرب العالمية األولى
زب شيوعي أمريكي، فازدادت تمؾ النزاعات مع األطراؼ االشتراكية األخرى، إنشاء ح

  التي سادت بعد ثورةة السوفيتية الشيوعينطاؽ  التي أرادت االبتعاد عف العمل ضمف
، في روسيا وضماف قيادتيا لمحزب عمى حساب األعضاء مف 9997كتوبر عاـ أ

، فنتج عف تمؾ النزاعات عقد أكثر مف المواليد األجنبية التابعيف لالتحادات األجنبية
 7-9ىا المنعقد في شيكاغو دمؤتمر لألطراؼ كافة أو لمبعض منيا، فتقرر في أح

، الذي تزعمو الجناح اليساري المكوف مف أغمبية االتحادات 9999 /سبتمبرأيموؿ
 الشيوعيبا الشرقية، إعالف تشكيل "الحزب و أور  األجنبية التي ضمت المياجريف مف

مريكي" الذي القى معارضة شديدة مف الجناح اليميني الذي شكل بالوقت نفسو األ
المتحد" ودعا كل منيما تمثيمو لشيوعية األمريكية، وحاوال التسابق  الشيوعي"الحزب 

 ة الدولية.الشيوعيألخذ تأييد 
أركاف العمل السياسي الحزبي، فمف  أىـ حدف الصحافة تمثل أمف المعروؼ أ

األحزاب السياسية إنشاء صحيفة ناطقة باسـ الحزب، ويبدو أف أعضاء  أولويات إنشاء
عف عدىا  فضال   ،األمريكي اعتمد في جزء مف تمويمو عمى صحافتو الشيوعيالحزب 

األساس الذي يمكف بواسطتو إنجاح نشاط الحزب وديمومتو مف الناحية المادية 
 والتعبئة لالنضماـ إليو.

" تناولنا 9999-9999األمريكي  الشيوعيصحافة الحزب جاء اسـ البحث "
فيو مدى أىمية الصحافة في نشاط الحزب واستمراريتو، ومدى االعتماد عمى الصحافة 

يف األعضاء بأدبيات عف تثق في نشر أفكار الحزب بيف المواطنيف األمريكييف، فضال  
 ،نكميزيةبالمغة اإل  Communist" الشيوعيصدر الحزب صحيفة "الحزب. لذلؾ أ

غمبيـ مف ف أعضاء الحزب أ ؛ ألف بأكثر مف لغةومف ثـ توالى إصدار الصح
جيدوف التحدث والقراءة بالمغة اإلنكميزية، با الشرقية الذيف ال يو المياجريف مف أور 
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كبر ف لغة لضماف وصوؿ معموماتيا إلى أصدر الحزب أكثر مف صحيفة بأكثر مفأ
 عدد مف أعضائو.

أىمية انشاء صحيفة أو  منذ تأسيسو مريكياأل الشيوعيؾ زعماء الحزب أدر 
في تثقيف أعضاء  األف الصحافة إحدى أكثر الوسائل أىمية وثأثير  ؛ أكثر ناطقة باسمو

ميمتو  -منذ البداية –نو ىو نفسو حدد إياتو وبرامجو وأىدافو، وال سيما الحزب بأدب
جاالت السياسية، ة بيف الجماىير العمالية ال المشاركة في المالشيوعيبنشر الدعاية 

بصفتو رئيس لجنة الصحافة في المؤتمر التأسيسي  ،Ruthenburg لذلؾ قدـ روثنبرغ
صحيفة رسمية  إصدار، فحواه 9999 /سبتمبرأيموؿفي جمسة الثالث مف  ااقتراح  

الصحيفة  إصدارتقرر  ،"، وبعد مناقشة االقتراحالشيوعييومية بالمغة االنكميزية باسـ "
ومقرىا في نيويورؾ، وصدر عددىا األوؿ  اإلنكميزيةفصدرت بالمغة  ،(9( باالسـ نفسو

يد بصحيفة"الع امجت الحق  ، ثـ اند9999 سبتمبر/في السابع والعشريف مف أيموؿ
 سنتات، وعيف ةصفحات بسعر خمس يثمانوبمغ عدد صفحاتيا لمعدد الواحد  ،الثوري"
، (9( في كتابة مقاالتو امشارك   امحرر   Fergusonلتحريرىا وفرغسف امدير   Fraina فرينا

لالشتراؾ في الصحيفة لضماف وصوؿ  أشيركل ستة  اواحد   اويدفع العضو دوالر  
، وصدر منيا ثمانية أعداد فقط، (3(بانتظاـ، أي دوالريف في العاـ الواحد إليوأعدادىا 

، نتيجة لغارات 9991 /ينايروبعدىا توقفت الصحيفة عف الصدور في كانوف الثاني
وصادرت صحفو وممتمكاتو  ،الشيوعيمطات األمنية التي ىاجمت مقرات الحزب الس

األخرى في فروعو المختمفة المنتشرة في أكثر مف والية مف واليات أمريكية، وأغمقت 
العمل باألسموب  إلى، فاضطر مف المنشورات والمحاضرات أطنافمقراتو بعد مصادرة 
، 9991 /فبرايرفي الخامس مف شباط" الشيوعيصحيفتو " صدارإالسري، واستأنف 

الجديدة اتسمت بطابع السرية، ورفعت مف  أعدادىا، لكف إغالقياأي بعد شيريف مف 
 ،صحيفة نصف شيرية إلى، وتحولت رة "باالندماج مع "العيد الثوري"ديباجتيا عبا
 صفحة، ةعشر  ثماني إلىصفحات فقط، وبعدىا ازدادت حتى وصمت  يونشرت بثمان
الداخمية خبار الحزب واجتماعاتو وتنظيماتو ومواقفو تجاه القضايا أنقل وركزت عمى 

مف لغة، مثل  بأكثر، ونشرت (4(ة األخرى الشيوعيوالدوؿ  سوفيتية ة الالشيوعيوأخبار 



 جبار شكر أزهار الباحثة/                                      )م9199-9191(صحافة الحزب الشيوعي األمريكي 

 - 78 - 

عف المغة  ، فضال  (5(الينغارية والعبرية والالتيفية والبولندية والفنمندية والكرواتية
، (7(نسخة مف عددىا األوؿ ووزعت عمى المشتركيف آالؼة ، وطبع سبع(6(اإلنكميزية

وأدوات الطباعة المتوافرة لدى  األمواؿالنصف، بقمة  إلىوارتبط انخفاض عدد نسخيا 
، وخشية تكرار األمريكيةالحزب بعد مصادرة أغمب ممتمكاتو عمى يد أجيزة األمف 

كف تعويضيا ىجمات الشرطة األمريكية عمى مقراتو ومصادرة ممتمكاتو التي ال يم
ثر في طبيعة توزيع أخفاض عدد أعضائو بعد تمؾ الغارات، كل ذلؾ بسيولة، وان

الصحيفة التي يعد أعضاء الحزب المقتنيف الوحيديف ليا، ال سيما بعد تحوؿ نشاطاتو 
 العمل السري. إلى

" أف بعض المجموعات التي الشيوعيساعد عمى استمرار صدور صحيفة "
في خدمة الحزب  إمكانياتياوضعت  الشيوعيوؼ الحزب صف إلىانضماميا  أعمنت

لنشر دعايتو، فنقل فرع االتحاد الميتواني طابعتو التي استخدميا في طباعة صحيفتو 
، الشيوعي، حيث مقر الحزب شيكاغو إلىحينما كاف في صفوؼ الحزب االشتراكي 

ادي عشر عدد الحالالستخداميا في طباعة صحيفتو ومنشوراتو األخرى، وظيرت في 
قسـ مف عبارة " إضافة، الديباجة السابقة مع 9999 كتوبرأ ،مف تشريف األوؿ

الدولية  ةالشيوعيب الشيوعيمدى ارتباط الحزب  إلى إشارة، وىي (8(ة الدولية "الشيوعي
. وتعدد المجموعات المنتمية لمحزب، والتي كاف لكل منيا صحيفة سوفيتيةة الالشيوعيو 

تحولت صحفيـ الصادرة  ،الحزب إلىت تمؾ المجموعات خاصة بيا، فعندما انضم
، وىو ما يفسر امتالؾ الحزب أكثر مف صحيفة رسمية ناطقة إليوبمغات متنوعة 

 منيا: إليوبمسانو أو ناطقة بمساف إحدى المجموعات أو الفروع المحمية المنتمية 
المغة ( الصادرة بDie Kommunistische Internationaleة الدولية" )الشيوعي" .1

 لمانية في شيكاغو.األ
 .ودي في نيويورؾصدرىا الفرع الييأالتي  Der Kampf"دير كامف"  .2
( التي صدرت The Red Flag( أو " ريد فالؾ" )Rot Fuhne"روت فوىف" ) .3

 .(9(الؼ نسخة لمعدد الواحدآووزعت منيا ثالث  ،بالمغة اليديشية
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 شوستسساتافية في م، الصادرة بالمغة الالتي(Stran Deeks)"سترف ديكس" .4
Massachusetts. 

 (، يومية صادرة بالمغة اليونانية في مشيغف.Glos Robtniczyكموز روبتنكزي" ) .5
 ، أسبوعية صادرة بالمغة الميتوانية في نيويورؾ.(Musu Tiesa)"موسو تيسا"  .6
 (، يومية صادرة بالمغة الميتوانية في شيكاغو.Zarijaزاريجا ) .7
يومية صادرة بالمغة الروسية في نيويورؾ، حيفة ص، Novyi Mir "نوفي مير" .8

صحيفة  إلى، وتحولت 9999وىي لساف حاؿ االتحاد الروسي، ُأسست في عاـ 
، واستمرت بالصدرو بشكل 9991في عاـ  األمريكي الشيوعيناطقة باسـ الحزب 

مف العاـ نفسو، لتدرج بعدىا  /يونيوحتى حزيراف األمريكيةعمني بموافقة السمطات 
 .(91(ة المحظورةالشيوعيالصحف ضمف 

وكرانية في األ ف شيرية صادرة بالمغةنصصحيفة ، (Robitnik)"روبتنيؾ"  .9
 نيويورؾ.

 ، أسبوعية صادرة بالمغة السالفية في شيكاغو.(Zananje)"زنانجي"  .11
(، شيرية صادرة بالمغة السالفية Glass Kommunista"كالس كوميونست" ) .11

 .(99(في شيكاغو
وكرانية، ووزعت تمؾ (، أسبوعية صادرة بالمغة األThe Hammer"ذي ىمر" ) .12

 .(99(الصحف بواقع عشرة آالؼ نسخة لمعدد الواحد لكل منيا
، مثل الشيوعيناطقة باسـ فروع الحزب  اإلنكميزيةونشرت صحف بالمغة 

(، وىي صحيفة أسبوعية ثمف Communist World" )الشيوعيصحيفة "العالـ 
 األولىالصفحة  أعمىتات، كتب في ديباجتيا في وسط سن ةالنسخة الواحدة خمس

فرع نيويورؾ  ،األمريكي الشيوعيالرسمية لمحزب  األسبوعيةالصحيفة  الشيوعيالعالـ "
 أرضيةالعظيمة "، وفي الجية اليمنى مف أعمى الصفحة شعار الحزب عمى شكل كرة 



 جبار شكر أزهار الباحثة/                                      )م9199-9191(صحافة الحزب الشيوعي األمريكي 

 - 78 - 

ومف الجية اليسرى  ة الدولية "،الشيوعيو  األمريكي الشيوعي" الحزب  إطارىاكتب في 
مف أعمى الصفحة كتب " السمطات كميا لمعماؿ"، وصدر عددىا األوؿ في األوؿ مف 

 الشيوعي، وصدر منيا ثمانية أعداد فقط . وحاوؿ الحزب 9999 /نوفمبرتشريف الثاني
 األمريكية، لكف السمطات 9991نشر صحيفة شيرية باسـ "األممية" في كانوف الثاني 

منيا في المطبعة قبل توزيعو، واختفت معو النسخ المكتوبة  األوؿعمى العدد  صادرت
المتحد في  الشيوعياألمريكي والحزب  الشيوعي، وبعد اتحاد الحزب (93(بخط اليد

 Communist" )ةالشيوعي، ُأسست صحيفة "الوحدة 9999 /ينايركانوف الثاني
Unity الؼآوزعت خمسة واليديشية والروسية، و  اإلنكميزية( التي صدرت بالمغات 

 .(94(نسخة لمعدد الواحد منيا 
فكػاره ومبادئػو بالصػحف، بػل نشػر عػدد مػف أبنشػر  الشػيوعيف الحػزب لـ يكتػ

خبػػػػار الحػػػػزب، منيػػػػا أشػػػػيرية التػػػػي غطػػػػت جوانػػػػب مختمفػػػػة مػػػػف المجػػػػالت النظريػػػػة ال
ة الشػػػػيوعيفػػػػي كتابػػػػة مقاالتيػػػػا أشػػػػير قػػػػادة ومفكػػػػري  أسػػػػمتة الدوليػػػػة" التػػػػي الشػػػػيوعي"

رة الصػػاد (The Toiler)، وصػػحيفة "تيمػػر" واألمػػريكييفوال سػػيما مػػف الػػروس  ،العالميػػة
لواحػد، وىايو، وتوزع بواقع خمسػة آالؼ نسػخة لمعػدد اأفي والية  الشيوعيباسـ الحزب 

، الصػػادرة فػػي نيويػػورؾ ووزعػػت (The Worker Challenge) و"ذي ووركػػر جػػالنج"
(Librator)خمسة آالؼ نسػخة لمعػدد الواحػد، و"البريتػور" 

 بروليتاريػا"، ومجمػة"دير  (95( 
(Der Broletorier) ووزع سػػػبعة آالؼ  ،التػػػي نشػػػرت فػػػي نيويػػػورؾ بالمغػػػة اليديشػػػية

ومجمػػة  (Voice of Labor)عػػف مجمػػة "فػػويس اوفميبػػور"  نسػػخة لمعػػدد الواحػػد، فضػػال  
 .(96((The Class Struggle" )"ذي كالس ستراكل

ومجالتػو بكثرتيػا واخػتالؼ لغاتيػا،  األمريكػي الشيوعيامتازت صحف الحزب 
عمػػى المجموعػػات التػػي تتحػػدث المغػػة التػػي تصػػدر بيػػا  افأصػػبت تػػأثير بعضػػيا مقتصػػر  

حجػـ واحػد، فعػادة مػا بصػيغة واحػدة و  أوالمجمة، ولـ تصدر بػوتيرة واحػدة  أوالصحيفة 
مجموعػة مػف  إصػداربعػد  أوآخػر  إلػىصفحاتيا يقل أو يكثػر مػف عػدد  لوحظ أف عدد

"، النػاطق الرسػمي الشػيوعيد، فعمى سػبيل المثػاؿ ال الحصػر، صػدرت صػحيفة "األعدا
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 إلػػػىباالزديػػػاد حتػػػى وصػػػمت  وأخػػػذتباسػػػـ الحػػػزب، بأعػػػدادىا األولػػػى بثمػػػاف صػػػفحات 
. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػػف كثػػػرة  الصػػػحف الناطقػػػػة باسػػػـ الحػػػػزب (97(اثنتػػػيف وثالثػػػيف صػػػػفحة

المباشػرة فػرض الحػزب رقابتػو  تحػت سػمطتو إدارتيػا أووالمؤيدة لو واف لػـ تكػف ممكيتيػا 
عمى مقره الػرئيس أو  عمى ما يكتب مف مقاالت في صحفو ومجالتو، فيي تعرض أوال  

ىيئة التحرير فيو لالطالع عمييا ومراجعتيا قبػل نشػرىا، سػواء كتبػت فػي الموضػوعات 
محػػػػرري الصػػػػحف أو األعضػػػػاء المحػػػػرريف  أفدرجػػػػة  إلػػػػىالسياسػػػػية أـ االقتصػػػػادية، 

فػػػي كتابػػػة مقػػػاالت الصػػػحف ال يمكػػػنيـ الػػػرد عمػػػى اليجمػػػات التػػػي شػػػنتيا المشػػػاركيف 
بعد موافقػة لجنتػو التنفيذيػة المركزيػة والسػماح ليػـ بكتابػة  إالالصحف "الرأسمالية" عميو 

 إلػػىعػػف ذلػػؾ، حممػػت صػػحفو شػػعارات وديباجػػات مختمفػػة مػػف مػػدة  ، فضػػال  (98(ردودىػػـ
أخػػػرى بحسػػػب  إلػػػىمػػػف مػػػدة  الشػػػيوعيبسػػػبب طبيعػػػة عمػػػل الحػػػزب المتغيػػػرة  ؛أخػػػرى 

التػي وأد الحػزب منػذ  األمريكيػة اإلدارةالظروؼ التي يكوف عرضة ليا فػي ظػل سياسػة 
 ؛رسػػمت مػػف قياداتػػو التػػي اتسػػمت بػػالتغير المسػػتمر وأىػػداؼتأسيسػػو، ولتحقيػػق غايػػات 

العمل العمني الذي  :الدور األوؿ :وبسبب مروره بدوريف ؛بسبب االنشقاقات في صفوفو
، والػػدور الثػػاني، الػػدور السػػري الػػذي انتيػػى فػػي 9991 /ينػػايركػػانوف الثانيانتيػػى فػػي 

معنػى واحػد  إلػىأشػارت  أنيا، لكف ما يالحظ عمى شعاراتو، مع اختالفيا، 9993عاـ 
عبر عف كفاح الطبقة العاممة ومدى ارتباطو بيا حتى إنو عدىا أساس عممو مف حيث 

 ة الدولية وروسيا البمشفية.وعيالشيعف مدى ارتباطو ب اليدؼ والوسيمة، فضال  
سػػػت بعػػػض صػػػحف الحػػػزب مػػػع تأسيسػػػو لتكػػػوف ناطقػػػة باسػػػمو والػػػبعض  ،أسَّ

 إحػػػدىأو  األمريكػػػياآلخػػر ُوجػػػد قبػػػل تأسيسػػو، وكػػػاف يصػػػدر باسػػػـ الحػػزب االشػػػتراكي 
 اكػػاف منطقي ػػ األمريكػػي الشػػيوعيالحػػزب  إلػػىالمجموعػػات االشػػتراكية، وعنػػد انضػػماميا 

دارتػػو الشػػيوعيزب الحػػ إلػػىأف تتحػػوؿ صػػحفيا  أف تصػػدر بمغػػات  اكمػػا كػػاف منطقي ػػ ،وا 
الحػػزب بػػيف  أفكػػارونشػػر  ،التػػي تمثميػػا لسػػيولة فيميػػا األجنبيػػةالفػػروع أو المجموعػػات 

المختمفػػة، وال  األمريكيػػةجمػػدتيـ العػػامميف فػػي مرافػػق الصػػناعات والتجػػارة والمػػزارع  أبنػػاء
 يجيػػػدوف التحػػػػدث بالمغػػػػة ال األجنبيػػػػةالحػػػزب مػػػػف اتحػػػػادات المغػػػات  أعضػػػػاءسػػػيما أف 
ال تمثػػػل أىميػػػة  اإلنكميزيػػػةصػػػحف الحػػػزب الرئيسػػػة الصػػػادرة بالمغػػػة  أفأي  ؛اإلنكميزيػػػة



 جبار شكر أزهار الباحثة/                                      )م9199-9191(صحافة الحزب الشيوعي األمريكي 

 - 78 - 

ألولئػػػؾ األعضػػػاء، وبالنتيجػػػة اكتسػػػبت الصػػػحف التػػػي صػػػدرت بالمغػػػات األخػػػرى غيػػػر 
. اإلنكميزيػػػةمكانػػػة كبيػػػرة ال تقػػػل أىميػػػة عػػػف مكانػػػة الصػػػحف الناطقػػػة بالمغػػػة  اإلنكميزيػػػة

فػػي اتحػػادات المغػػات منشػػوراتو  األعضػػاءص قيػػادة الحػػزب عمػػى اطػػالع ويبػػدو أف حػػر 
بمغػػات  اإلنكميزيػػةالصػػحف الرسػػمية الرئيسػػة الناطقػػة بالمغػػة  إصػػدارىابشػػكل تػػاـ، يفسػػر 

 ".الشيوعيالمختمفة مثل صحيفة " األجنبيةالفروع 
أي بعػػػػػػد  ،المتحػػػػػػد الشػػػػػػيوعيبمغػػػػػػت الصػػػػػػحف التػػػػػػي صػػػػػػدرت باسػػػػػػـ الحػػػػػػزب 

ػػ، خ9991 /أبريلنيسػػاف ووزع منيػػا أكثػػر  ،صػػحيفة صػػدرت بثمػػاف لغػػات يفوثالثػػ امس 
 ةعشػر  األمريكػي تسػع الشػيوعينشػر الحػزب  نسػخة، فػي حػيف ألػفمف مميوف وستمائة 

. ويبدو أف الوضع المالي لمحزب (99(اصحيفة بثماف لغات وزع منيا مميوف نسخة شيري  
التحريػػر" حػػت "لجنػػة ثػػر بشػػكل مباشػػر فػػي نشػػاطاتو كافػػة، بمػػا فييػػا صػػحافتو، فقػػد اقتر أ

" الناطق الرسمي  الشيوعيوصحيفة "  (Official Bulltein) فيو دمج نشرتو الرسمية 
 مريكػػي، قسػػـاأل الشػػيوعيلصػػحيفة الرسػػمية لمحػػزب التػػي كتػػب فػػي ديباجتيػػا" ا ،باسػػمو
شػراؼ لجنتػو التنفيذيػة المركزيػة، وركػزت عمػى نشػر إة الدولية "، ونشرت تحػت الشيوعي

وعػػدد صػػفحاتيا أربعػػة، تبػػاع  ،قراراتػػو ومعمومػػات تفصػػيمية عػػف ماليتػػوأخبػػار الحػػزب و 
 .(91(النسخة الواحدة بعشرة سنتات

كػاف  الشػيوعيأكثر مػف صػحيفة رسػمية ناطقػة بمسػاف الحػزب  إصدارتبيف أف 
ميزانيتػػػو التػػػي عانػػػت، فػػػي األصػػػل، مػػػف العجػػػز، لػػػذا اقترحػػػت "لجنػػػة  إرىػػػاؽفػػػي  اسػػػبب  

تغييػػرات فػػي صػػحافتو، بػػدمج صػػحيفتو  إجػػراءة المركزيػػة التحريػػر" عمػػى لجنتػػو التنفيذيػػ
"، عمى أف تشتمل مقاالتيا عمى الشيوعي" و "النشرة الرسمية"، باسـ صحيفة "الشيوعي"

مزيج مما كاف ينشػر فػي "النشػرة الرسػمية" مػف مقػاالت ومعمومػات ماليػة والموضػوعات 
األخرى، وما ينشر مػف التي تناقش شؤونو التي ال يمكف مناقشتيا في الصحف العمنية 

عشػرة صػفحة لمعػدد الواحػد،  ا"، التػي صػدرت بواقػع اثنتػالشػيوعي"معمومات في صحيفة
 إلػػىأصػػرت عمػػى أف تصػػل بيػػا  إدارتيػػاوال سػػيما أف  ،الرئيسػػة، اإلعالميػػةلتكػػوف أداتػػو 

ليػػػػا ومحػػػػرريف  اوانتخبػػػػت محػػػػرر   ،ممػػػػا كانػػػػت عميػػػػو فػػػػي طورىػػػػا السػػػػري  أوسػػػػعميػػػػاديف 
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مع مالحظة  ،(99(يغطوا مياديف الدعاية السياسية والتحريض كافةمشاركيف ومساعديف ل
أف بػيف وسػػائل نشػر مقػػاالت الصػحيفة وضػػماف بيعيػػا، بعػد أف كػػاف أحػد الػػوكالء يقػػـو 
بتمػػػؾ الميمػػػة، قيػػػاـ كػػػل فػػػرع مػػػف فػػػروع الحػػػزب بشػػػراء المئػػػات مػػػف منشػػػورات الحػػػزب 

التػػػي تحظػػػى بسػػػمعة جيػػػدة، والبػػػرامج والبيانػػػات والدسػػػاتير والتقػػػارير الدوليػػػة  الشػػػيوعي
 إلػىوتزويد كل عضو مف أعضائيا بخمس نسخ منيا ليقـو ببيعيا عمى الطبقة العامػة 

 .(99( حيف عقد االجتماع التالي لمفرع
فػػي نشػػر مبادئػػو وأىدافػػو وبرامجػػو  الشػػيوعيالحػػزب  جانػػب الصػػحف، لجػػأ إلػػى

 ،ا ييػػػتـ بػػػونشػػػر نشػػػريات وكتػػػب وكتيبػػػات ركػػػزت عمػػػى نشػػػر مػػػ إلػػػىوبياناتػػػو ودسػػػاتيره 
ىميػػػػػا "انترناشػػػػػيوناؿ             أ ورات دور رسػػػػػمية لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر، وتبنػػػػػت نشػػػػػر تمػػػػػؾ المنشػػػػػ

(International Publishers)                   "ودار "ووركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس اليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرري بابميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارز ،
(Workers Library Publishers)  "ودار "نيػػو سػػجري بابميشػػارز (New Century 

Publishers ) إلػىأف يحتػاج الحػزب  افي مدينة نيويػورؾ، وبػدا منطقي ػ اراتيا جميع  ومق 
جيػػات تتبنػػى توزيػػع منشػػوراتو مػػف الصػػحف والكتيبػػات والمنشػػورات األخػػرى، سػػواء بػػيف 
أعضػػائو أـ فػػي صػػفوؼ الطبقػػة العاممػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، وبػػذلؾ امتمػػؾ 

 ،خػػرآمػػنيـ األجػػور، ولػػـ يػػدفع لقسػػـ المئػػات مػػف الػػوكالء الصػػحفييف الػػذيف دفػػع  لقسػػـ 
ػػ لمعمػػل  وف ف عمػػل بػالعمف، فػػي حػػيف تطػوع آخػػر وُوجػد بيػػنيـ معػف عمػػل بالسػػر، ومػنيـ مع

، فنشر (93(الكادحة مف المجتمع األوساط إلىونقل أخباره  ،مف أجل نشر دعاية الحزب
الحػػزب فػػي األشػػير األربعػػة األولػػى مػػف عمػػره  خمسػػة منشػػورات، أربعػػة منيػػا صػػدرت 

عل، وصادرت الحكومة المنشور الخامس قبل نشره، وزع مػف كػل منشػور منيػا بػيف بالف
ػػ(95(، بمغػػت فػػي مجموعيػػا مميػػوف ونصػػف نسػػخة(94(نسػػخة ألػػف 311-811 أف  ا، عمم 

 يفوعشػر اشتمال عمى برنامجػو ودسػتوره، وزع منيمػا قرابػة خمػس  كتيبيفالحزب أصدر 
 The)العمػل " إلػىة مػف العمػـ اكيخر تحت عنواف " تطور االشػتر آألف نسخة، وكتيب 

Development of Socialism from Scince to Action )آالؼ  ، وزع منيػا عشػر
، 9991 /أبريلمنشورات قبػل االنشػقاقات فػي صػفوفو فػي نيسػاف ة، ووزع ثالث(96(نسخة
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 ةأصػػدر ثالثػػ ،. وبعػػد االنفصػػاؿ(97(بواقػػع خمػػس وثالثػػيف ألػػف نسػػخة لممنشػػور الواحػػد
 .(98(ألف نسخة 935-51ف كل منشور بيف منشورات، وزع م

ا متعدد االسػتعماالت الشيوعييمكف أف تعد صحف ومنشورات الحزب  ، سالح 
ة والتحػريض بػيف صػفوؼ الشػيوعيفمف جانب كانػت الوسػيمة الرئيسػة فػي نشػر الدعايػة 

قػدر المسػتطاع  اإلفػادةالعماؿ ونشر مبادئو وبرامجػو، ومػف جانػب آخػر، حػاوؿ الحػزب 
لػذا لػوحظ أف  ،التػي عػدت أحػد مػوارد خزينتػو األمػواؿصحف لمحصػوؿ عمػى مف بيع ال

مف عمره، لـ يتجػاوز  األولى ةالتي نشرت باسمو خالؿ السنوات الثالث االصحف جميع  
الناس عمى شرائيا، وىو  إقباؿسنتات، وقد يفسر ذلؾ  ةثمف النسخة الواحدة منيا خمس

عشػرات اآلالؼ مػف النسػخ مػف كػل  لػىإ، كبيػرة منيػا وصػمت أعػدادفػي توزيػع  أسيـما 
عػػف ذلػؾ، كػػاف مػف شػػروط نيػل العضػػو المكانػة الجيػػدة فػػي  صػحيفة أو منشػػور، فضػال  

صػػػفوؼ الحػػػزب وتمتعػػػو بػػػالحقوؽ كاممػػػة، أف يتواصػػػل مػػػع أخبػػػاره ونشػػػاطاتو اليوميػػػة 
فييػػا، وبػػالطبع تعػػد الصػػحف والمجػػالت والكتيبػػات والمنشػػورات األخػػرى التػػي  واإلسػػياـ
حػد أىػا ليطػور نفسػو بصػفتو ؤ دبياتو التػي وجػب عمػى العضػو اقتنازب مف أالح أصدرىا

كػػوادر الحػػزب الفاعمػػة، بػػل إف مػػؤتمرات الحػػزب أكدت،عنػػد وضػػعيا الدسػػتور واتخاذىػػا 
القػػػرارات، عمػػػى وجػػػوب التػػػزاـ األعضػػػاء بػػػأوامره التػػػي كػػػاف بينيػػػا أف يشػػػتروا الصػػػحف 

يػتمكف مػف االسػتمرار فػي ل ؛الحػزب إلػىالمساعدة المقدمة منيـ  أشكاؿوالكتيبات كأحد 
ف األمػواؿ أالمدة بيف مؤتمر وآخر، حتػى لػوحظ في غضوف  إليونجاز المياـ الموكمة إ

 9549التي جمعت مف بيع المنشػورات خػالؿ األشػير الثالثػة األولػى مػف عمػره بمغػت 
. وفػػي األحػػواؿ كافػػة، اضػػطر الحػػزب (99(دوالر  649,497دوالر، ومػػف المحاضػػرات 

السري بكل ما  يطور النشاط السياس إلىاالنتقاؿ  إلىمف تأسيسو  اقصيرة جد  بعد مدة 
داريةاكتنف ذلؾ الطور مف تطورات تنظيمية وصعوبات مالية   .   وا 
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 :الخاتمة
 :تجممة مف االستنتاجاإلى توصمنا مف خالؿ ىذا البحث 

ى صحافتو في جمع األمواؿ الالزمة األمريكي عم الشيوعياعتمد الحزب  .9
 حد مصادره األساسية في الحصوؿ عمى موارده.أ، وأصبحت ومومتلدي

غة مبالة األساسية لمحزب الناطقة باسمو " الصحيفالشيوعيصحيفة"مثمت  .9
يا ألىميتيا في ئ، التي ازدادت عدد صفحاتيا خالؿ مدة قصيرة مف إنشااإلنكميزية

 إيصاؿ المعمومات إلى األعضاء.
 إنجاحالنشاط الصحفي في  أىميةلتأسيسو  األوؿالحزب منذ اليوـ  أعضاء أدرؾ .3

مف جمسة مف جمسات المؤتمر التأسيس لمحزب  أكثرالحزب، لذلؾ خصص 
 صحيفة لمحزب. إنشاءلمناقشة مسألة 

 لتمويل الحزب. األساسالرافد  األخرى حف والمنشورات صمثمت ال .4
 ىاؤ أعضاالتي يشكل  األجنبيةالحزب مف االتحادات  أعضاءلغالبية  انظر   .5

، الذيف ال يجيدوف األمريكيةالواليات المتحدة  إلىالشرقية  أوروباف مف ياجرو الم
مف صحيفة بمغة الفرع الذي  أكثرصدر الحزب ، أاإلنكميزيةة وكتابة المغة قراء

 تيفية وغيرىا.مثل الميتوانية والال أسسيا
عاف فسر  العمنية التي لـ تدـ طويال   األولىالمرحمة  مرت صحافة الحزب بمرحمتيف: .6

الطباعة  وآالت أعدادىافصادرت  ،عمى مقراتيا األمريكيةالسمطات  أغارتما 
 .9999قميمة، لذلؾ قل نشاط الحزب بعد عاـ  األصلالتي كانت ىي في 

ميزانية الحزب  إرىاؽ إلىكبير مف الصحف والمنشورات  ددأدى إصدار الحزب لع .7
تقميص تمؾ عدد دعوات ونفذت ب ظيرتوتشتت موارده عمى تمؾ الصحف، لذلؾ 
 . خراآلتمؾ الصحف ودمج بعضيا مع البعض 
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