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Thank you at ALBA for providing me with an opportunity to know 

more and present what I know. 

First of all, this is without entering into the definite difference 

between a leftist and a communist or Marxist. Let’s satisfy with the 

meaning and terminological compatibility. 

  

In the life of humanity at least, since it has a history social and 

human peace prevailed, until the transition to private ownership 

based on the possession of a group to a production tool that 



produces more than its need, i.e. the use value for its needs, which 

prompted the displacement of a less developed mode of production, 

albeit that the first one was more humane than the more developed 

mode of production, i.e. the capitalist mode of production which 

based on the basis of "who has and does not work, and who works 

and does not have" Marx, this mode of production composed of new 

productive forces and new social relations of production as well.  

Thus, class differences were formed, and then contradictions and 

class struggles in the same society. 

 

This means that war is based on class, and in every society private 

property prevails, and this argument does not refute or made 

different if we call it a conflict or a war, or even a civil war. The 

important thing is that it is based on interests, whether on pastures 

in ancient times between tribal gatherings, or on markets and 

wealth, such as oil, for example, as is happening between states in 

current era. 



This opens up to wars between nations, where one nation does not 

invade another due to the surplus of time, nor to ethnic or even 

cultural hatred, which may happen later or often happens. 

 

But the invasion is based on the material interest, whether the 

interest is in usurping the wealth of the other or disposing of the 

surplus goods of one country in another market, and the invasions 

are supported by the surplus of force in order to win. 

Therefore, war as aggression requires the occurrence of its negation, 

i.e. another war as resistance. Another war becomes a means of 

restoring peace or establishing peace. 

Accordingly, the anti-war movement is a class, national, and 

international movement against the aggressor and the causes of the 

war. 

It is true that level and political meaning of anti-war movement is: 



• The struggle of a class / classes in a particular society against 

the oppression and class exploitation that takes place from one 

class over another class and or classes in the same country, 

•  The struggle of a people against external aggression from 

another nation. 

However, in the second case, overlapping and mixing occurs, which 

must be distinguished: 

• In the sense that the people who were subjected to the 

invasion could have a segment/class that either conspired with 

the invaders before the invasion or whose interests coincided 

with the invaders during and after conquest, and this is a class 

matter embodied in many countries ruled by Compradorian 

capitalist classes in peripheral countries after the defeat of 

colonialism, which described in false theories as post-

colonialism that did not really emerge. 



•  Just as the invading nation does not represent the interests of 

all social classes in it, that is, the national war finds its 

explanation and motives in the class interests. 

Between one war and another, humanity did not live what is called 

true peace, but rather a series of wars, including limited breaks. Of 

course, not all of humanity, not all classes, is indebted to starting 

wars. 

 But the nature of a mode of production, for instance the capitalist 

mode of production and concretely the interests of the dominant 

capitalist class in a capitalist socio-economic formation plays a role 

in the scope of wars at least, in the sense that the wars in the feudal 

stage were fewer, narrower geographical scope and less globalized 

than in the capital era. 

Indeed, the world under capitalism was never without war, which 

necessarily necessitates its negation, the other war. 

War under capital is different, as it is diverse and changing, and 

often creates local alternatives that serve its interests, as if the 

imperialist army itself remained in the weaker or occupied country, 



and this can be seen in the nature of many Arab regimes as local 

tools that play an imperial role inside and against their homeland! 

Capital wars are also varied, as they moved from classical 

colonialism to neo-colonialism, then imperialism, and even 

globalization as a new edition of capitalism in its stage of 

imperialism. 

Therefore, the peoples who fought against colonialism, i.e. waged the 

other war, are considered part of the movement for peace, but 

automatically and spontaneously without being part of a specific 

movement that declared in advance that they are against war 

everywhere and without announcing that they will practice the other 

war outside the scope of their geography. 

The forces that are based on fighting capitalism are on the one 

hand: 

• Fights against capital in the same country 

•  Fights against imperialism wherever it is. 

These are the forces of the left. 



So the American Paul Robeson fought in the Spanish Civil War 

against fascism and the Argentine Che Guevara fought in Cuba, 

Congo and Bolivia. Franz Fanon fought in Algeria against French 

imperialism, the Egyptian army fought in the Congo against the 

Belgian and its local vassals, the Cuban army fought in Angola 

against Portuguese colonialism, and the Soviets fought against 

Nazism in the Second Imperial World War in defense of humanity. 

However, for a party or movement to claim to be leftist does not 

mean that it is truly leftist, especially if we agree that the left is 

against war and against capitalism. What I mean is that some of the 

left make mistakes and positions that are in favor of imperialism 

based on a defect in analysis and vision, especially following the 

victory of capital over labor. 

 

I will talk about three cases: 

• The Second Communist International, specifically the 

European, in the first world imperialist war, stood with the 

bourgeois regimes of their countries in that war, which was a 



war of dividing the world between the predators of 

imperialism, that left fell as a servant to its class enemy, who is 

aggressive in nature and goal. 

 

• The left-wing positions towards Palestine: while the Zionist 

movement was born in the womb of imperialism and usurped 

Palestine to establish a white, uprooting, capitalist, settler 

entity, it won the support and recognition of most of the 

international communist movement, including most  Arab 

communist parties was under the illusion that settler capitalist 

movement supported by imperialism will generate a socialist 

system after evicting Palestinian people from their Homeland. 

The least that can be said here is that this left has suffered 

from backwardness in understanding Marxist political 

economy in analyzing the global capitalist system. In addition, 

many left-wing parties on an international level still support 

the Zionist entity against the Palestinian people who are 

struggling for liberation and return. The most important thing 



is that most of these parties, including the Arab ones, are 

incapable until today of criticizing themselves for the fall in 

which they fell, and therefore they did not apologize or change 

their position!  

 

• The third case is Russia's defensive war against NATO in 

Ukraine. Dozens of communist and workers' parties stood 

against the Russian Federation on two pretends: 

 

First: those parties stood against the Russian defense war against 

NATO whose leaders prepared Ukraine as a base for it to invade 

and dismantle Russia and seize its wealth. 

Second: To justify their opportunist position, those parties claimed 

that the Russian Federation is an imperialism that competes with 

Western imperialism. 

 



This is despite the fact that the West in general had promised 

Gorbachev, the last Soviet president, that his aggressive military 

organization, NATO, would not advance one inch in Eastern 

Europe. 

While in fact, NATO reached the borders of Russia itself. Strangely 

enough, most of these parties do not mention the expansion of 

NATO as a fundamental aggressive reason for this war! 

One can conclude from this intensive presentation that the left has 

often suffered from more than one fatal defect that hindered its role 

in the global revolution for peace, namely: 

• The theoretical intellectual deviation from the foundations of 

Marxist theory or from the communist intellectual heritage in 

general, 

• Left opportunism by surrendering to capital 

• Or the inner feeling of weakness and inferiority in the face of 

the tyranny of capital. 

 

 



 

 

 

 الحرب األخرى 

 حرب اليسار ضد اإلمبريالية من أجل السالم
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هذا دون ان ندخل في الفارق المؤكد بين اليساري  والشيوعي أو الماركسي، نكتفي 

 بالتوافق على المعنى االصطالحي. 

ماعي في حياة البشرية على األقل منذ أن صار لها تاريخاً كان السالم االجت

واإلنساني، إلى أن كان االنتقال إلى الملكية الخاصة التي اساسها حيازة طرف ألداة 

إنتاج تنتج ما فوق الحاجة مما دفع إلزاحة نمط إنتاج أقل تطورا، وإن كان أكثر  

إنسانية،  لصالح نمط إنتاج آخر أكثر تطورا يقوم على: "من يملك وال يعمل ومن  

اشتمل على  قوى إنتاج جديدة وعالقات إنتاج  يعمل وال يملك"  وهذا النمط

اجتماعية جديدة ايضا. وهكذا تكونت الفوارق الطبقية ومن ثم التناقضات  

 فالصراعات الطبقية في المجتمع الواحد.  

هذا يعني ان الحرب اساسها طبقي وفي كل مجتمع  تسوده الملكية الخاصة ، وال  

با، او حتى حربا أهلية. المهم أن  ينقُُض هذا الحديث ان نسميها صراعا او حر

اساسها المصالح سواء على المرعى في العصور العتيقة  بين تجمعات القبائل أو 

 على  األسواق أو النفط بين الدول في هذا العصر. 



وهذا يفتح على الحروب بين األمم حيث ال تقوم أمة بغزو أخرى نظرا لفائض 

، وهذه قد تحصل الحقاً، ولكن يقوم الغزو  الوقت وال لكراهية عرقية او حتى ثقافية

على المصلحة المادية سواء المصلحة في اغتصاب ثروات اآلخر أو تصريف  

فائض بضائعها وتكون الغزوات  مدعومة بفائض القوة كي تفوز؟ إنها إذن فائض  

 اإلنناج وفائض القوة. 

 ة حيث وهنا تتولد عن الحرب كعدوان حرباً مضادة، أي الحرب األخرى كمقاوم

.  الحرب األخرى إلحالل السالم،  تصبح الحرب األخرى وسيلة الستعادة السالم 

 ضد مسبب الحربأممية  حركة ضد الحرب هي حركة طبقية/قومية وعليه، فإن  

 صحيح ان مستواها ومعناها السياسي  هو: 

نضال طبقة/ات في مجتمع ضد االضطهاد واالستغالل الطبقي في البلد    •

 الواحد 

 شعب ضد عدوان خارجي من أمة أخرى. ونضال •

 ولكن في الحالة الثانية يحصل تداخل واختالط يجب تمييزه: 

بمعنى أن الشعب الذي تعرض للغزو يمكن أن توجد فيه شريحة/طبقة إما   •

متآمرة مع الغزاة قبل الغزو أو تطابقت مصالحها مع الغزاة بعد الغزو، وهذا  

 أمر طبقي.

تمثل مصالح كل الطبقات االجتماعية فيها، اي أن  كما أن األمة الغازية ال  •

الحرب القومية تجد تفسيرها واساسها في الطبقات صاحبة المصلحة في 

 الحرب، وهي نفسها ال تقاتل جسمانيا/فيزيائياً. 

وبين هذه الحرب وتلك لم تعش البشرية ما يسمى سالما حقيقيا بل سلسلة حروب  

كل البشرية وال كل الطبقات مدينة   بينها استراحات محدودة وبالطبع ليست

بإشعال الحروب. لكن طبيعة أنماط اإلنتاج تلعب دورا في نطاق الحروب على 



األقل، بمعنى أن الحروب في مرحلة اإلقطاع كانت أقل وأضيق نطاقا جغرافياً  

 وأقل عولمة منها في حقبة راس المال.  

يستدعي الحرب األخرى  بل لم يكن العالم في ظل راس المال يومأ بال حرب مما

 بالضرورة. 

في حالة  الحرب في ظل رأس المال مختلفة فهي متنوعة ومتبدلة وتولد مكان جيشها 

حيث أمكنها ذلك حيث تحل محلها سلطة راس المال  أدوات محليةخروج االستعمار 

الكمبرادوري حيث تسمى تلك الحقبة  بما بعد االستعمار في تنظير شكالني ال سند  

 وضح مثال على هذا النمط من السلطة  معظم انظمة الحكم في الوطن لعربي. له. وأ

وحروب راس المال ايضا متدرجة حيث انتقلت من االستعمار الكالسيكي أي  

العسكري إلى  االستعمار الجديد فاإلمبريالية وحتى العولمة كطبعة جديدة من  

 االستعمار الرأسمالي.

الستعمار، أي قامت بالحرب األخرى،  جزءاً  لذا تعتبر الشعوب التي ناضلت ضد ا

من الحركة من أجل السالم لكن بشكل عفوي دون أن تكون قد أعلنت أنها  ضمن  

حركة محددة تعلن أنها ضد الحرب في مطلق مكان ودون أن تعلن أنها ستمارس  

 الحرب األخرى خارج نطاق جغرافيتها. 

 هي من جهة: إن القوى التي تقوم على محاربة الرأسمالية 

 محاِربة ضد راس المال •

 ومحاِربة ضد االستعمار أينما كان •

 وهذه هي قوى اليسار.  

لذا قاتل بول روبصون األمريكي في الحرب األهلية اإلسبانية ضد الفاشية وناضل  

تشي جيفارا  األرجنتيني   في كوبا والكنغو وبوليفيا.وقاتل الجيش المصري في 

المحليين،  وقاتل الجيش الكوبي في أنغوال ضد   الكنغو ضد البلجيكي وتوابعه



االستعمار البرتغالي، وقاتل السوفييت ضد النازية في الحرب اإلمبريالية العالمية 

 الثانية دفاعا عن البشرية.

ولكن ليس كل حزب أو حركة تزعم أنها يساراً هي يسار حقيقي، بل إن كثيرا من  

قف نقيضة لما تزعم فكانت خادمة حركات وأحزاب اليسار طالما تورطت في موا

لقوى راس المال وضد الطبقة التي يُفترض أنها تمثلها أو تناضل من اجلها وطبعاً 

 ضد السالم. 

 سأتناول ثالث حاالت أمثلة على ذلك: 

الحالة األولى:موقف أحزاب  األممية الشيوعية الثانية وخاصة  األوروبية منها في 

ولى حيث وقف كٍل منها مع برجوزاية بالده في تلك  الحرب اإلمبريالية العالمية األ

الحرب رغم أن تلك الحرب  كانت حرباً على تقاسم العالم بين ضواري اإلمبريالية  

 حيث سقط اليسار في خدمة عدوه الطبقي الذي هو عدو عدواني بطبيعته وأهدافه. 

لحركة  والحالة الثانية: موقف اليسار تجاه القضية الفلسطينية، ففي حين أن ا

الصهيونية قد ُخلقت من رحم اإلمبريالية واغتصبت فلسطين كي تُقيم على ارضها  

اعتراف معظم الحركة  كياناً استعمارياً استيطانياً راسمالياً  أبيضاً قد حظيت بدعم و

  راسمالية حركة بأن متوهمة العربية الشيوعية األحزابالشيوعية العالمية بمن فيها 

ً  تقيم سوف إلمبرياليةا من مدعومة استيطانية   الشعب طرد بعد  إشتراكيا نظاما

 .  وطنه من الفلسطيني

  فهم في تخلف من يعاني اليسار هذا  أن الصدد هذا في يُقال أن  يمكن ما أقل ولعل

   أن إلى إضافة هذا. العالمي الراسمالي النظام تحليل في الماركسي السياسي االقتصاد

  الفلسطيني الشعب ضد الصهيوني الكيان دعم ي  يزال ال العالمي اليسار من كثيرا

  هذه معظم أن ذلك  من األهم ولعل.إليه  والعودة وطنه تحرير  أجل من يناضل الذي

  هذا في نفسها نقد عن عاجزة تزال ما عربية  شيوعية أحزاب وضمنها ، األحزاب

 !موقفها تغير  أو/و  تعتذر ولم األمر



ضد الناتو في أوكرانيا : لقد وقفت    الحرب الدفاعية الروسية  :الثالثة والحالة

عشرات األحزاب الشيوعية والعمالية ضدحرب  االتحاد الروسي الدفاعية في  

لتكون قاعدة  أوكرانيا  رغم أن قيادات حلف الناتو كانت قد دعمت وجهزت أوكرانيا 

 الء على ثرواتها.  يللناتو  لغزو روسيا وتفكيكها واالست

  هو الروسي االتحاد ان زعمت فقد روسيا، ضد موقفها األحزاب هذه تبرر ولكي

 .الغربية ليةااإلمبري مع وحرب منافسة في إمبريالية

  ئيل اميخ  السوفيتي االتحاد رؤساء آخر وعد  قد كان الغرب أن من الرغم  على هذا

 الحقيقة، في بينما أوروباالشرقية، في وحدة  بوصة تتقدم  لن قواته بأن جورباتشوف

  لم األحزاب هذه أن بمكان بةراالغ من إن. روسيا حدود توصل  الناتو قوات فإن

  السبب ذا التوسع هو ه  أن رغمباتجاه االتحاد الروسي   الناتو توسع قط تذكر

 .للحرب الرئيسي

  من أكثر من عانى قد  اليسار بأن المكثف العرض هذا  من االستنتاج  المرء بوسع 

 :القصورات هذه  ومن العالم يف السالم وإحالل العالمية الثورة في دوره أعاق خلل

 الشيوعي  والتراث الماركسية النظرية تمثُّل في والثقافي  النظري الفقر •

ً  العالمي  ، عموما

 إنتهازية يسار مستسلم لرأس المال  •

 راس توحش مواجهة في يسارية أحزاب لدى بالدونية وشعور ضعف أو •

 .المال

 

 
 


