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مؤمتر حركة فتح.. الفكر السياسي واالجتماعي

بكر أبو بكر*

الوطني  التحرير  حركة  عقدت 
الفلسطيني »فتح« في 18 كانون 
الفائت،   ،2021 ديسمبر  األول/ 
الفكر  فتح:  بعنوان »حركة  مؤمتراً 
وذلك  واالجتماعي«،  السياسي 
بأريحا،  االستقالل  جامعة  في 
أبو  عثمان  أكادميية  من  بتنظيم 
للحركة،  التابعة  الفكرية  غربية 
احلركة  مفوضيات  كافة  مبشاركة 
مراكز  من  عدد  مع  وبالشراكة 

املتخصصة.  الدراسات 

* رG8H أ)"د@+DEF 78  ا.BC(@7 «أ)"د@+78 ا.5?8< 1=+"ن أ$: 9($78» وا.+5(ف ا.3"م 01/ا.+-,+(. 

حمــل املؤمتــر أربعــة عناويــن رئيســية 
وهــي: فتــح واألفــكار الشــمولية، واحلركــة 
بــني السياســة والديــن والثقافــة واحلداثــة، 
ــادي،  ــي واالقتص ــر االجتماع ــح والفك وفت
والثقافــة الوطنيــة واحلضــارة العربيــة. 
وأولــت احلركــة املؤمتــر أهميــة خاصــة، 
ــود  ــة محم ــس احلرك ــب رئي ــره نائ إذ حض
العالــول وخمســة أعضــاء جلنــة مركزيــة، 
ومبشــاركة واســعة مــن أعضــاء اجمللســني 
ــة  ــن كاف ــني ع ــوري، وممثل ــاري والث االستش
األطــر احلركيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وعبــر  وجاهيــاً  والشــتات،  والقطــاع 

ــزووم«. »ال

أهمية املؤمتر

تكمــن أهميــة املؤمتــر فــي كونــه مســاحة تفاعــل فكــري وثقافــي للحركــة، خاصة 
قبــل املؤمتــر احلركــي الثامــن املزمــع عقــده فــي آذار »مــارس« 2022، إذ يشــكل املؤمتــر 
جــزءاً مــن مســاحات التفكيــر األرحــب التــي تســهم فيهــا احلــوارات والنقاشــات 
والنــدوات التــي جتــدد فــي برامــج ورؤى احلركــة بعيــداً عــن التفاعــل اآلنــي اإللزامــي، 
خاصــة أن فتــح تشــبه شــعبها ومتثــل العمــود الفقــري للوطنيــة الفلســطينية، 
ــي دور  ــر ف ــع الكبي ــع   التراج ــا م ــع عنه ــل مقن ــود أي بدي ــدم وج ــع ع ــة م خاص

ومكانــة الفصائــل األخــرى.  

ــا  ــو م ــتدام، وه ــي مس ــج حرك ــة كمنه ــت املراجع ــياق تثبي ــي س ــر ف ــي املؤمت يأت
ــارات  ــر واخلي ــد الفك ــة وجتدي ــداف احلركي ــق األه ــوض وحتقي ــاً للنه ــكل متطلب يش

99



تابعا  

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

ــاء  ــاً إلرس ــي أيض ــي تفض ــؤولة، الت ــة املس ــات النقدي ــذه املراجع ــية به السياس
ــار  ــادة االعتب ــة وإع ــى احلركي ــد البن ــة وجتدي ــة احلركي ــوار والدميقراطي ــد احل قواع

ــي.  ــرر وطن ــة حت ــة كحرك ــة احلرك لهوي

يثبــت املؤمتــر أيضــاً قاعــدة االنتقــال مــن االســتجابات اآلنيــة إلــى املعاجلــات املتأنيــة 
ــتجابة  ــة اس ــات احلركي ــرات وامللتقي ــي املؤمت ــب أن تأت ــال يج ــة، ف ــة واملعرفي الفكري
ملشــكلة آنيــة فقــط، أو فــي ســياق تفاعــل انتخابــي شــعبي جماهــري وحســب. 

جاء املؤمتر باحثاً عن معاجلات معمقة، ومشتبكاً مع خمس مساحات: 

أوالً: الفكــر الشــمولي اإلقصائــي هــو فكــر يفتــرض الِصّحــة املطلقــة ملــا يحملــه، 
ــة  ــة والثابت ــة جتمــع املعتقــدات الصلب ــة وعاملي ــك نظــرة شــمولية كلّي فهــو ميتل
مــع تلــك املتغيــرات وتخضــع الثانيــة لألولــى، ومــن هنــا نشــأت فــي بدايــات القــرن 
العشــرين فــي عاملنــا العربــي الفكرانيــات )األيديولوجيــات( املتطاحنــة، تلــك 
ــتراكي،  ــيوعي االش ــر الش ــات: الفك ــالث اجتاه ــي ث ــورت ف ــي تبل ــموليات الت الش
والفكــر القومــي، والفكــر اإلســالموي، وتقاتلــت زمنــاً طويــالً. ومنهــا مــا ســاد فتــرة 
ثــم بــاد، إلــى أن أســفر العالــم اليــوم عــن انتهــاء عصــر الفكرانيــات عامــة، رغــم 

ــا والعيــوب التــي حتيــط بالفكــرة.  املزاي

فمثــاًل، ميكننــا القــول إن الفكــرة الصلبــة )األيديولوجيــة( مبنطــق اإلميــان الصلــب 
والعمــل الــدؤوب لتحقيــق الفكــرة تتميــز بنقطتــني هامتــني: األولــى هــي الصالبــة 
والثانيــة هــي القــدرة علــى التحريــض، بينمــا باالجتــاه الســلبي، فإننــا جنــد 
ــطاطني  ــة الفس ــق مدرس ــد تعمل ــا جن ــور، كم ــة التط ــس وصعوب ــود والتكل اجلم
ــاحة  ــرى املس ــه وال ت ــب اجتِثاث ــاً يج ــر إال مخالف ــرى اآلخ ــي ال ت ــكرين الت أو املعس

ــض. ــود واألبي ــني األس ــوان ب ــن األل ــعة م الواس

ثانيــاً: فهــم الصــراع: فــي إطــار الصــراع العربــي اإلســرائيلي ُفِهــم الصــراُع صــراع 
وجــود مــع الكيــان الصهيونــي االســتعماري الغــازي ألرض فلســطني العربيــة، وُفهم 
الصــراع فــي األطــر األدنــى أي بــني قــوى املقاومــة الفلســطينية وبعضهــا صــراع 
ثانــوي، مبعنــى أن الصــراع أو الهــدف أو القضيــة املركزيــة هــي فلســطني والصراعات 
األخــرى هــي فــي اإلطــار الثانــوي ال املركــزي، مــا لــم تهِضمــه جيــداً أجــزاء كبيــرة 
مــن التيــارات الفكرانيــة التــي اعتبــرت جذريتهــا تشــمل تلــك الفئــة املناوئــة غيــر 

العــدو املركــزي.

مؤتمر حركة فتح.. الفكر السياسي واالجتماعي
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ــري  ــور الفك ــي التط ــة ف ــم صعوب ــموليون لديه ــري: الش ــور الفك ــاً: التط ثالث
ــاش  ــوار والنق ــة واحل ــم الدميقراطي ــإن مفاهي ــذا، ف ــود، ل ــد اجلم ــى ح ــلكي إل واملس
ــة  ــم الثالث ــن املفاهي ــة م ــي املنطلق ــم، وه ــة عليه ــون عصّي ــالف تك وآداب االخت
ــل  ــم أتقب ــى إن ل ــاور، مبعن ــم التج ــل، ث ــم والتقب ــم التفه ــراف ث ــية: االعت األساس
اآلخــر، فكيــف أراه أو أســمعه أصــالً. وإن لــم أتفهمــه بــأن أضــع نفســي مكانــه، 
فكيــف أقــر لــه باالختــالف، ثــم ثالثـًـا فــي ســياق االعتــراف والتقبــل، نصــل للتجاور 
مبعنــى قبولنــا للمشــاركة بالتجــاور معــاً بنفــس املســاحة، فليــس أي منــا ميتلــك 

ــذي مــا بعــده صــواب. احلقيقــة املطلقــة أو الصــواب ال

رابعــاً: حركــة فتــح والوطنيــة: جــاءت فتــح والثــورة الفلســطينية لتكــرس املبــدأ 
ــدد  ــح ومح ــرح واض ــالل ط ــن خ ــة« م ــة »األدجل ــراع الفكرن ــل ص ــي ظ ــع ف اجلام
ــذي يجمــع  ــح هــذا الهــدف هــو اخليــط ال ــر فلســطني، فأصب وبســيط، وهــو حتري

ــوان.  ــي األل ــطني، زاه ــوب فلس ــمل ث ش

ومــن هنــا، انبثــق فكــر الثــورة الفلســطينية عامــة الطليعــي- اجلماهيــري 
ليكــرّس أمــوراً خمســة واضحــة ومحــددة: األول هــو: الوطنيــة بالتكريــس والتركيــز 
والتخصيــص لتحريــر فلســطني دون ســواها وباملعطــف العربــي الدافــئ، والثانــي: 
بالتحريــر، باعتبــاره رأس الرمــح لألمــة وبالوحدويــة وبكافــة الســبل وصــواًل لفهــم 
ــا  ــن حضارتن ــطي ضم ــل الوس ــث: بالعق ــة، والثال ــية واملرحلي ــة السياس الواقعي
العربيــة االســالمية، والرابــع: بالكيانيــة ارتباطــاً باملنظمــة مدخــالً للوطــن، ضمــن 
قاعــدة اســتقاللية اإلرادة والقــرار، واخلامــس: بقيــم النظــام الداخلــي التــي منهــا 

ــاركية. ــزام والتش ــة وااللت الدميقراطي

ــة تطــور  خامســاً: فكــر حركــة فتــح التحــرري املقــاوم املرتبــط بالقضيــة املركزي
مــن الســالح إلــى الدمــج مــع السياســة، دون التخلــي عــن حــق اســتعمال كافــة 
ــر  ــن تقدي ــدة م ــل ع ــط بعوام ــق، ومرتب ــا ح ــار أنه ــى اعتب ــال، عل ــكال النض أش
املوقــف العــام واخلــاص، ومــن هنــا نشــأت فكــرة املرحليــة فــي النضــال والواقعيــة 
ــدأت تســبغ مختلــف التنظيمــات السياســية الفلســطينية  ــي ب السياســية الت

ــور واملتجــدد. ــح املتط ــة فت ــاً بنهــج حرك التحاق

محاور املؤمتر

ــي  ــياقني السياس ــي الس ــح ف ــة فت ــر حرك ــى فك ــة عل ــر كإطالل ــذا املؤمت ــاء ه ج
ــواًل  ــة، وص ــورات الالحق ــتمراراً بالتط ــام 1965، اس ــة ع ــذ االنطالق ــي من واالجتماع

ــر. ــي املعاص ــع احلرك ــى الواق إل
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ــت  ــات، عاجل ــف احملافظ ــي مختل ــتباقية ف ــات اس ــت ورش ــد س ــر عق ــبق املؤمت س
ــني  ــن األكادميي ــد م ــا العدي ــارك فيه ــر، ش ــج املؤمت ــي برنام ــددة ف ــع احمل ذات املواضي

ــيني. ــني والسياس ــن واملثقف ــني واملفكري والباحث

ــكار  ــح واألف ــة فت ــوع حرك ــور األول موض ــج احمل ــر، عال ــاور املؤمت ــل مح ــي تفاصي وف
الشــمولية، وقدمــت ثــالث أوراق فــي هــذا احملــور وهــي: حركــة فتــح واأليديولوجيــات 
الشــمولية، والوطنيــة والكيانيــة واالعتــدال فــي حركــة فتــح، وهــل كانــت فتــح 

وعــاء انصهــار فكــري؟ وهــل مــا زالــت كذلــك؟

ــن  ــة والدي ــني السياس ــح ب ــة فت ــوع حرك ــى موض ــز عل ــي، فرك ــور الثان ــا احمل أم
والثقافــة، وقدمــت فيــه أوراق حــول فتــح واملســألة الدينيــة، والثقافــة والتربيــة فــي 

ــالت. ــم واملعتق ــبيبة والتنظي ــة الش ــي وجترب ــف السياس ــح، والتثقي ــة فت حرك

وذهــب احملــور الثالــث إلــى معاجلــة موضــوع فتــح والفكــر االجتماعــي واالقتصــادي، 
ــر  ــطيني، والفك ــال الفلس ــي النض ــة ف ــة االقتصادي ــول التنمي ــاً ح ــمل أوراق وش
ــتراكية  ــزاب االش ــع األح ــة م ــة، والعالق ــارات املرحل ــطيني وخي ــي الفلس االجتماع

)الســويدي منوذجــاً(.

أمــا احملــور الرابــع، فتــم نقاشــه من خــالل طاولــة مســتديرة حــول الثقافــة الوطنية 
واحلضاريــة العربيــة، وغطــى عوامــل صمــود وتطــور الفكــر الوطنــي الفلســطيني، 
ــات احلضــارة  ــة األخــرى، وعالقتــه مبكون ــه علــى امتصــاص االجتاهــات الفكري وقدرت

العربيــة، وعوامــل االســتمرار فــي ظــل الصــراع العربــي الصهيونــي. 

افتتاح املؤمتر

افتتــح املؤمتــر نائــب رئيــس احلركــة محمــود العالــول، نيابــة عــن الرئيــس محمــود 
عبــاس، وركــز فــي كلمتــه علــى أهميــة التعبئــة الفكريــة والثقافيــة فــي جميــع 
أطــر احلركــة، إلــى جانــب العمــل امليدانــي ضمــن إطــار املقاومــة الشــعبية، مشــدداً 
علــى ضــرورة توفيــر الدعــم لهــذا املســار فــي احلركــة، اســتمراراً لبداياتهــا التــي 
ــادف  ــرري اله ــوري التح ــر الث ــا بالفك ــا ومناصريه ــر أعضائه ــى تنوي ــدت عل اعتم
إلــى تعبئــة أبنــاء احلركــة لتمتــني قناعاتهــم فــي النضــال مــن أجــل االســتقالل 

ــة القائمــة علــى العدالــة االجتماعيــة واملؤسســات.  ــاء الدول الوطنــي وبن

ــي  ــا الوطن ــتمرة بعمله ــح مس ــة أن فت ــه االفتتاحي ــي كلمت ــول ف ــح العال وأوض
ــخ  ــي واملترس ــي الواع ــوري واالجتماع ــر الث ــاس الفك ــى أس ــاء عل ــرري والبن التح
فــي جميــع أطرهــا، مركــزاً علــى أهميــة توفيــر مــا يلــزم ألكادمييــة فتــح الفكريــة 
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للمســاهمة فــي تنشــئة جيــل فلســطيني وطنــي فتحــاوي قــادر علــى الصمــود 
ــطيني.  ــعبنا الفلس ــا ش ــي يواجهه ــات الت ــام التحدي أم

وأشــارت عضــو مركزيــة فتــح دالل ســالمة إلــى أهميــة الفكــر والثقافــة ومــا يلعبه 
ذلــك مــن دور فــي تنويــر أعضــاء احلركــة، وحتديــداً جيــل الشــباب، لالســتمرار فــي 
حمــل الشــعلة نحــو احلريــة واالســتقالل والدولــة القائمــة علــى أســس العدالــة 
ــي  ــداً عــن املســارات الت ــرت املؤمتــر محطــة حــوار هامــة بعي ــة، واعتب والدميقراطي

تربــط املؤمتــرات إمــا باالنتخابــات أو القضايــا ذات اإلشــكاالت اليوميــة.

وركــز عضــو مركزيــة فتــح اللــواء توفيــق الطيــراوي، رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
ــي  ــابة ف ــال الش ــدى األجي ــة ل ــر والثقاف ــز الفك ــة تعزي ــى أهمي ــتقالل، عل االس
احلركــة باالعتمــاد علــى منهجيــة واضحــة قــادرة علــى إحــداث حتــول على مســتوى 
التفكيــر النقــدي ألبنــاء احلركــة، مبينــاً مــا قدمتــه جامعــة االســتقالل مــن دعــم 
ألكادمييــة فتــح الفكريــة علــى مســتوى املبانــي التــي أقامتهــا فــي مدينــة أريحــا. 

ــة  ــل جلن ــل عم ــى تواص ــر، إل ــو بك ــر أب ــة بك ــح الفكري ــة فت ــس أكادميي ــار رئي وأش
التعبئــة الفكريــة واالكادمييــة مبســار الــدورات ضمــن منهجيــة واضحــة للتعبئــة 
ــم  ــى تقــدمي الدع ــادة إل ــاً القي ــة داخــل اإلطــار الفتحــاوي، داعي ــة والثقافي الفكري
الــالزم لألكادمييــة كــي تواصــل دورهــا املنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه، موضحــاً أن 
املؤمتــر “مســاحة تفاكــر هامــة وفضــاء للحــوار يشــكل بصمــة للحركــة فــي ظــل 
االنخراطــات بالشــأن اليومــي املــراوغ، وفــي ظــل االشــتباك املســتمر مــع االحتــالل 

ــي. الصهيون

شــارك فــي اجللســة االفتتاحيــة أيضــاً ســكرتير عــام احلــزب االشــتراكي الدميقراطي 
الســويدي، »جوهــان هاســيل«، الــذي أشــاد بالعالقــة التاريخيــة بــني حركــة فتــح 
ــة  ــل حلرك ــه الكام ــم حزب ــداً دع ــويدي، مؤك ــي الس ــتراكي الدميقراط ــزب االش واحل

فتــح فــي نضالهــا لتحقيــق احلريــة واالســتقالل للشــعب الفلســطيني. 

كمــا شــارك فــي املؤمتــر مديــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت األملانيــة، »هانــس البــني«، 
الــذي أكــد بــدوره علــى أهميــة فتــح فــي النضــال الفلســطيني مــن أجــل حريــة 
الشــعب الفلســطيني، مســتعرضاً عمــق العالقــة بــني احلركــة واحلــزب االشــتراكي 

األملانــي. 

ــر  ــاور املؤمت ــكلت مح ــي ش ــني الت ــب أوراق املتحدث ــى جان ــر، وإل ــات املؤمت ــت جلس وحفل
الرئيســية، بنقاشــات عميقــة تناولت الواقــع احلركــي وارتباطاتــه بتاريخه ورؤاه املســتقبلية. 
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وركــزت النقاشــات علــى أهميــة الثقافــة السياســية املرتكــزة علــى فكــر الثــورة 
ــة  ــة اإلعالميــة الثوري ــز علــى التجرب ــاء الوعــي، والتركي ــة ومدخــل لبن كأداة تعبوي

ــي.  ــكل الوطن ــة لل ــة واحلاضن ــح املعتدل لعكــس طبيعــة فت

حــاول النقــاش تشــخيص األزمــات التــي تواجههــا احلركــة بانفتــاح، كمــا أشــارت 
املداخــالت إلــى ضــرورة إحــداث تغييــر فــي آليــات التفكيــر احلزبــي وتنميــة القيــم 

احلركيــة املركزيــة.

مزجــت املداخــالت بــني التجربــة الثوريــة التــي اســتعرضت فكــر البدايــات والبنــاء 
ــا  ــت القضاي ــة، فطرح ــة البحثي ــرة األكادميي ــني اخلب ــدي، وب ــوري اجل ــي الث التنظيم
املعاصــرة كاإلعــالم اجلديــد وأدوات التأثيــر املعاصــر املهمــة فــي االشــتباك وحمايــة 

الروايــة الوطنيــة واخلطــرة فــي اســتهداف احلركــة. 

ــس  ــي محب ــزالق ف ــدم االن ــى ع ــح إل ــه فت ــة تنّب ــى قيم ــالت عل ــددت املداخ وش
ــالل.  ــة االحت ــع مبواجه ــع للجمي ــة تتس ــة ثوري ــا حاضن ــا جعله ــا، وم األيديولوجي
ــة  ــدة الوطني ــي الوح ــح ومفهوم ــر فت ــي فك ــة ف ــالت الدول ــتعرضت املداخ واس

ــي. ــي احلرك ــلوك السياس ــر والس ــي الفك ــن ف ــة والدي والهوي

واســتعرضت املداخــالت حتــوالت موقــع الثقافــة فــي اخلطــاب الوطنــي الفتحــاوي 
بعــد أوســلو، وشــددت هــذه املداخــالت علــى أهميــة إعــالء الثقافــة كونها مســاحة 
اشــتباك ومواجهــة شرســة مــع االحتــالل ومخبــراً منتجــاً للفكــر احلزبــي املتجــدد. 

اتفقــت املداخــالت علــى أهميــة املؤمتــر فــي اســتعادة حيويــة الفكــر التنظيمــي، 
وأشــارت املداخــالت إلــى ضــرورة هكــذا مراجعــات ملالقــاة جتربتــي الثورة ومؤسســات 
الفعــل الثــوري املســلحة والشــعبية، وجتربــة الداخــل فــي بنــاء املؤسســات 
ومشــروع الدولــة ومــا ســبقتها مــن جتــارب االنتفاضــة الشــعبية واحلركــة األســيرة 

ــة.  والشــبيبة ومراكــز الفعــل الشــعبي الالمركزي

واســتعرضت املداخــالت جتــارب التثقيــف التنظيمــي داخــل املعتقــالت وفــي أكنــاف 
الشــبيبة، ذات الفعــل االجتماعــي الثــري، التــي شــكلت ظهيــراً صلبــاً للحركــة في 
الداخــل، وهــي جتربــة رفــدت جتربــة احلركــة األســيرة بكوادرهــا وفكرهــا واســتفادت 

هــي أيضــاً مــن جتربــة االعتقــال. 

ــا املــرأة والتمثيــل داخــل األطــر احلركيــة، إلــى جانــب  لــم تغفــل املداخــالت قضاي
ــة.  ــا باحلرك ــائر وارتباطاته ــات والعش ــا االنتخاب قضاي
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أشــارت املداخــالت إلــى ضــرورة عــدم تشــتيت جهــود احلركــة والتركيــز علــى الصــراع 
مــع االحتــالل، وأكــدت املداخــالت أن ارتبــاط االحتــالل وكيانــه بالغــرب عضــو ويقابلــه 
ارتبــاط فلســطيني عضــوي وبنيــوي بالعمقــني العربــي واإلســالمي. ولفتــت املداخــالت 
إلــى أهميــة وجــود دور أشــمل وأوســع لفتــح بالتفاعــل مــع اجلاليــات وحتفيزهــا للبقاء 
متصلــة مــع قضيتنــا الوطنيــة عبــر تكويــن جماعــات ضغــط فاعلــة فــي كل مــكان. 

وركــزت املداخــالت علــى دور املؤمتــر احلركــي املقبــل في حســم العديــد من االشــتباكات 
ــه،  ــتوياته وأدوات ــكل مس ــتباك ب ــج االش ــرؤى وبرام ــة وال ــة احلركي ــة بالهوي املرتبط
وأكــدت املداخــالت أن فتــح مســتهدفة وتواجــه مشــاريع تصفيــة كونهــا وريثــة جتربــة 
النضــال الوطنــي الــذي ســبق، وحاملــة الثــورة الفلســطينية املعاصــرة التــي تقابــل 

الفكــر الصهيونــي. 

مخرجات املؤمتر

خلــص املؤمتــر إلــى ضــرورة مأسســة التفاعــل الفكــري احلركــي وضمــان اســتدامته، 
داعيــاً إلــى ورقــة سياســية فتحاويــة واضحــة تقــوم علــى نظــام حركــي دقيــق وجلــان 

عمــل ورقابــة فاعلــة. 

واقتــرح املؤمتــرون أن تركــز النســخة القادمــة علــى الفلســفة واإلســتراتيجية واجلوانب 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة بشــكل أكثــر عمقاً.

وأشــار املؤمتــر إلــى أهميــة تطويــر منظومــات الضغــط حلصــار املشــروع الصهيونــي 
ــم  ــي نظ ــة ف ــة أولوي ــة الوطني ــالء الثقاف ــى إي ــر إل ــا املؤمت ــا دع ــكان، كم ــي كل م ف
التدريــس املدرســية واجلامعيــة وإقــرار مســاق القضيــة الفلســطينية مســاقاً إجباريــاً 
فــي كافــة اجلامعــات. وشــدد املؤمتــر علــى أهميــة إعطــاء مراكــز األبحــاث والدراســات 
ــاج واالســتفادة  ــر واإلنت ــر اإلســتراتيجي مســاحة أوســع للتأثي والسياســات والتفكي

بشــكل جــدي مــن مخرجاتهــا. 

ــل  ــى كادر فاع ــم عل ــل القائ ــي الفاع ــم الداخل ــة التنظي ــى أهمي ــر عل ــى املؤمت وأت
منضبــط، ودعــا املؤمتــر إلــى دفــع األجيــال الشــابة للمراكــز القياديــة، وأشــار املؤمتــر 
إلــى ضــرورة توحيــد احملتــوى الفتحــاوي الرقمــي ومنصاتــه لتقــدمي رســالة فاعلــة ذات 
تأثيــر حتاكــي كافــة األجيــال، حتــت إشــراف مفوضيــة إعــالم رقميــة بــإدارة الشــبيبة.

ــى  ــغيل مبن ــم وتش ــة لدع ــات الكافي ــد امليزاني ــرورة رص ــى ض ــر عل ــد املؤمت وأك
ــر  ــت املؤمت ــة، وتثبي ــو غربي ــان أب ــهيد عثم ــة الش ــة، أكادميي ــح الفكري ــة فت أكادميي

ــنوي ودوري. ــكل س بش
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صدر حديثا...  كتاب
     هندسة االحتالل، أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967 
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