األحد 40 ،كانون األول6402 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 06في يومه الثالث ،األحد  4كانون األول :6600
قراءات ممسرحة من  7روايات
وفي اطار الفعاليات الثقافية لهذا العام ،نظمت دار الساقي بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) حفلة إطالق

 7روايات هي "تذكرتان الى صفورية" سليم البيك" ،حروق الثلج"  -سمير يوسف" ،عياش"  -أحمد مجدي همام" ،ريح

الشركي"  -محسن الوكيلي" ،نزهة عائلية"  -بسام شمس الدين" ،الحي الخطير"  -محمد بنميلود و"جنة الخفافيش"  -بوي
جون تخللها قراءات ممسرحة لمقتطفات من الروايات موضوع الحفل ،شارك فيها الممثلة كارولين حاتم ،الكاتب والمخرج عمر
جباعي والممثلة دانا مخايل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين ،تالها توقيع الروايات.
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حلقة نقاش "الهوية في عالم متغير"
وفي اطار نشاطات اليوم الثالث ،نظمت بي بي سي عربي بالتعاون مع المعهد السويدي في اإلسكندرية حلقة نقاش بعنوان

"الهوية في عالم متغير" عن مفهوم الهوية واالنتماء في العالم العربي ،وهي عبارة عن حلقة تلفزيونية اذاعية تناقش محددات
الهوية في المنطقة العربية وهل أصبحت العامل الحاسم في تغيير شكل المنطقة؟ وهل يتغير االحساس بالهوية مع تغير

الظروف االجتماعية والسياسية؟
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شارك في الحلقة الكاتب والروائي جبور الدويهي ،الكاتب وعالم االجتماع الدكتور شاوول ملحم والروائية رشا األمير ،وقدمها

معد البرنامج االعالمي عمر عبد الرازق في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.

اعتبر أكاديميون وأدباء خالل الحلقة أن ما تشهده المنطقة العربية من صعود للهويات الفرعية والكامنة هو نتاج لتراجع
مشروع الدولة الوطنية ،وأن البديل لذلك هو فتح المجال امام االختالف الذي يجري تحت راية مشروع وطني ،وقال مدير

المعهد السويدي في بداية النقاش إن ظهور هويات وتحوالت في مواقف المجتمع ليس قاص ار على العالم العربي بل أنه

أصبح جزءا مما يحدث عالميا خاصة في الدول األوروبية وأنه ال بد في سياق هذا التحول الحفاظ على حقوق اإلنسان
والفئات الضعيفة واألقليات.

اما الروائي جبور الدويهي فركز على تجربة لبنان وقال إن ما شهده من حرب أهلية وذاكرتها تجعل من الصعب الفصل بين
الوعي األدبي وذلك التاريخ ،مشي ار إلى أن ما يحدث حاليا في عدة دول عربية يذكر بأن النموذج اللبناني رغم كل شيء،

نموذج شفاف وتعامل مع مسألة الهويات والطوائف بوضوح رغم أنه تكاد تكون من صناعة السياسيين الذين يتحكمون بدورهم

في الدولة ويمثلونها ،في حين اعتبرت الروائية رشا األمير إن ما تسميه بالهوية "السكينية" هي الهوية التي يلجأ لها الناس في
وقت األزمات والنزاعات لكنها ال تعني أنها الهوية الوحيدة الممكنة  ،وعزت صعود هذه الهويات الى ظروف اقتصادية

تجعلها المالذ األخير لألشخاص األقل وعيا وليس لديهم بديل آخر.

وبدوره حذر البروفيسور ملحم شاؤول من تراجع الدولة الوطنية التي انطوى قيامها على عيوب جعلتها تمثل فئات وطوائف

دون غيرها وان البديل قد يتمثل في منح الفئات والطوائف نوعا من اإلدارة الذاتية التي ال تعني االنفصال.
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اشارة الى أنه حلقة النقاش سوف تذاع كاملة عبر إذاعة بي بي سي عربي وموقع بي بي سي أرابيك دوت كوم السبت 06

كانون األول  6600في الساعة الثامنة وست دقائق مساءا بتوقيت غرينتش.
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ندوة حول كتاب "كلفة االخوة في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرق ،نظمت ندوة حول كتاب "كلفة االخوة في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار

اللبناني-الفلسطيني شارك فيها الدكتور حسن منيمنة ،األستاذ أديب نعمة ،األستاذ مروان عبد العال ،قدمها األستاذ جابر
سليمان وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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سليمان

استهل سليمان الندوة بالقول :رغم التراجع العام في مكانة القضية الفلسطينية على مختلف الصعد العربية واإلقليمية والدولية
في الوقت الراهن ألسباب ال يتسع المجال هنا للخوض في مختلف الصعد العربية واإلقليمية والدولية في الوقت الراهن

ألسباب ال يتسع المجال هنا للخوض في فحواها تحتفظ مسألة الالجئين بمركزيتها في إطار الصراع العربي الصهيوني إذ ال

حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية من دون عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها

قبيل العام  0441وبعد وفق مبادئ القانون الدولي قبل ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة .من هنا تنبع االهمية الفائقة
لصدور هذا الكتاب" :اللجوء الفلسطيني في لبنان :كلفة األخوة في زمن الصراعات" في مثل هذا الوقت ،عن جهة حكومية

لبنانية ،هي لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
واعتبر أن لجنة الحوار تسعى من خالل إصدارها هذا الكتاب ،والكتاب الذي سيليه عن األوضاع المعيشية للفلسطينيين في
لبنان الذي يعالج موضوعات ( الفقر،العمل ،التملك ،التعليم ،الصحة ،والجمعيات ،األهلية) الى تقديم إنتاج معرفي موضوعي

يتعلق بأوضاع الالجئين الفلسطينيين وايصال رسالة واضحة مفادها أن" :الصور النمطية واألحكام المسبقة وتعميم التطورات
الجزئية على كامل وضعية الالجئين الفلسطينيين في لبنان تسهم  ،اليوم في إعاقة صياغة سياسة مناسبة وعقالنية إزاء التقدم
على طريق حل مشكالت الالجئين الفلسطينيين التي لم تحل بعد".

وختم سليمان باأل مل أن يشكل هذا اإلنتاج المعرفي ومجمل عمل لجنة الحوار ،لبنة في بناء أساس متين وراسخ للعالقات
اللبنانية الفلسطينية على أساس الثوابت الوطنية المشتركة للشعبين الشقيقين في التمسك بحق العودة ورفض التوطين وتوفير

أسس حياة كريمة والئقة للفلسطينيين في لبنان الى حين عودتهم .فالعودة ليست حلما ،فحسب بل حق لم يتوان الشعب

الفلسطيني في كافة اماكن وجودة ،عن تقديم التضحيات وتحمل المعاناة في سبيل تحقيقه .
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نعمة

تناول نعمة الكتاب مشي ار الى أنه مكون من  7فصول هي االطار الدولي واإلقليمي لدولة فلسطين ،العالقات مع الالجئين

الفلسطينيين ،مراحل العالقات بين الفلسطينيين واللبنانيين ،مراحل العالقات بين الفلسطينيين واللبنانيين  ،6602 -0441ما

هي مضمون التوافقات ،واقع العالقات بين الالجئين الفلسطينيين مع اإلدارات الرسمية ،واجراء تقدير ألعداد الالجئين

الفلسطينيين
واعتبر نعمة أن الكتاب هدف الى كسر النمطية في العالقات بين اللبنانيين والالجئين وبالتالي تغيير نظرة اللبنانيين لالجئيين
وبالتالي لالجئين أنفسهم ،فمشكلة الالجئين أنهم لم يأتوا طوعاً بل أتوا نتيجة مشكلة عام  0441وهي بروز كيان سمي

بإسرائيل على أراضي مغتصبة .والمشكلة ما زالت قائمة حالياً فاإلستيطان ما زال موجوداً وهذا الفعل الذي حصل لم يكن

لسنة واحدة بل هو مستمر منذ العام  0441وحتى اآلن.

وأشار الى أن الكتاب يستعرض سلسلة من الق اررات التي أخذها مجلس األمن ونرى إن معظمها متعاطف ومخز للقضية
تدهور لهذه القضية
ا
الفلسطنية ومع األسفف إن التغيرات التي طرأت على المناخ العالمي من حيث األقطاب والدول شكلت
والنقطة األساسية التي يجب أن يشار إليها إنه عام  0441إنه لم يكن هناك فصال بين الموقف اللبناني والموقف الفلسطيني

ألن اللبنانيين تعرضوا لألحتالل كما الفلسطينين ،فأهالي حوال مثال ذهبوا معهم الى مخيم ضبية هربا من االحتالل ،اال أن

الواقع يشير الى حدوث تغير في مجمل االمور التي جعلت هناك مشاكل في العالقات بين الألجئين واللبنانيين وعلينا أن
نعمل مراجعة شاملة للوصول الى حلول مشتركة.

وخلص للقول :إن التطورات التي حصلت على الجانب اإلداري لم تواكب هذه التفاهات السياسية التي جرت عبر الطائف
فالخطاب يقول نحن مع رفض التوطين ومع حق عودة الالجئين النقطة األخيرة ،وضمن األساطير التي تنسج عن اعداد
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الالجئين ليصل الرقم الى  266ألف أو حتى مليون ،هذه المعلومة الخاطئة جعلنا نقوم بمراجعة شاملة لألرقام المتداولة

واإلطالع على اإلحصاءات وتوصلنا الى أن العدد  426ألف أو حتى  266ألف مسجل ولكن هذا الرقم قديم إلن هناك

العدد األكبر الذي لم يعد موجودا في لبنان.
عبد العال

بدوره اعتبر عبد العال أن هذا الكتاب هو خطوة رائعة وايجابية ،وأهميته تتجلى في تحديد الجذر األساسي للمشكلة ،و هو أن
هناك مشروع صهيوني ال يطال فلسطين فقط وحدها بل يطال كل الدول المحيطة بها ال سيما لبنان ،المشكلة هو ضرب

فكرة المخيم وخلق العداء بين المخيمات فيما بينها وبين المخيمات واللبنانيين.
وخلص متطرقا الى الفكرة األخيرة وهي المصداقية معتب ار أن الكالم جميل ولكننا ال نثبت ذلك على األرض ،فالالجئ

الفلسطيني ال يعيش بإحترام على هذه األرض فيجب الفصل بين العيش الكريم لالجئ وحدود حرية المواطن اللبنان ،وال ننسى

في نهاية األمر أن هذا الالجئ له حقوق ال يجب أن يحرم منها.
منيمنة

ورأى الوزير منيمنة أن هذا الكتاب هو محاولة أولى لقراءة شبه موحدة لموضوع اللجوء الفلسطيني في لبنان لتكون هذه

القراءة موقف لبناني ،شبه رسمي وهو يبني تدريجيا لما يسمى الموقف الرسمي اللبناني إتجاه الموضوع الفلسطيني ،مضيفا،
أن النقطة الثانية هو التعداد السكاني لالجئين بشكل رسمي وهو ما يتيح للدولة الحد من التجاذبات السياسية الحاصلة حول
هذا الموضوع وبالتالي يمكن الوصول الى حلول للمشاكل التي يعاني منها الالجئ الفلسطيني.
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وأكد أنهم في اطار اللجنة يحاولون منذ سنتين الوصول الى موقف محدد لالجئين إال أنهم لم يستطيعوا الوصول بل قطعوا

شوطاً يتمنون االستمرار به إليجاد الحلول العملية للمشاكل التي يتعرض لها الالجئين الفلسطينيين .والوصول تدريجياً الى

الخطوات التحسينية الالزمة.
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تكريم الشاعر محمود نون
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت دار غوايات ندوة تكريمية للشاعر محمود نون شارك فيها الدكتور علي زيتون ،الدكتور

علي حجازي ،األستاذة جنان مالط  ،وقدمها الشاعر بومدين الساحلي وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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مالط

اعتبرت مالط أن شعر محمود نون يقيم في نصوص تمثّل تأوالت اإلنسان العميقة ،وتؤسس لثقافة جديدة في زمن الضياع
الثقافي الذي تتجلى أبرز تجلياته في محاوالت تنميط عقل المثقف واستقطابه لصالح السلطة بأشكالها كافة ...فاصلة لكل
األزمنة ،دفقة وجودية متوقدة ،منفتحة على الكينونة،وملقاة في تيهها تسأل في القصيدة ىسؤال الذات إزاء متاهات هذا

الوجود.
هم الوجود
وختمت بالقول :شعر محمود نون جمالية أبدية مغايرة مرتبطة بتكوينه الثقافي والمعرفي والفكري ،ولم تغادر ّ
والكينونة ،تتداعى لتكشف عن أزمة اإلنسان في وجوده.
حجازي

بدوره ،قال حجازي في بداية مداخلته :جميلة هذه الساعة التي نتحاضر فيها على قراءة نتاج شاعر كبير ،من صفاته

الشفافية والصدق والرقة والعذوبة ،والرؤية التي ّيتسع مداها اّلحب لنق أر مجريات أحداث هذا الكون ،وسائر القائمين على
وتعري بلغة راقية مكنته من تقديم هذه الرؤية بفرادة وخصوصية يسميها الصديق العزيز د .علي زيتون-
قيادته .ولتكشف ّ
البصمة .فبصمة محمود نون في هذا الديوان هي األدبية عينها التي قدمت الرؤية بتقنية عالية.
نتشرع النوافذ على رؤاه للرمل،
وأضاف :حجازي أنه جميل هذا اللقاء الذي نسبر فيه أعماق الشاعر ،نسوح في حدائق فكرهّ ،
للذئاب ،للعلل التي تضرب جسد هذا الوطن ،للفساد القائم فيه بدءاً من عمامة متطفل على الدين ،الى حامل بشارة األمين،
والى المفترض ان يكون مؤتمناً على رسالة العلم والطالب ،فإذا به يقلب المعادلة ،ويأخذ من أصحاب الكفاءة المنح التي

يستحقونها ،ويمنحها لغيرهم.

Page 11

األحد 40 ،كانون األول6402 ،

واعتبر أنه تتشكل عمارة هذا الديوان من سبعة أبواب ،يفتح كل واحد منها على رؤية ،على تجربة على أزمات راهنة ،وعلل

ويخص هنا الشاعر الحبيب األستاذ جوزف حرب) ولألهل والبلدة
عالمية سابقة .وعلى وفاء منقطع النظر لألصدقاء ( ّ
واألحباب .وكل باب بستحق دراسة مستقلة.

وخلص من هذه القراءة الى تسليط الضوء على قدرة الشاعر الذي يصبح الكون بعض جسده على التنبؤ والتنبيه والتعبير عن
المعرضة للموت والهجرة،
مصير وصلنا إليه ،ومستقبل يفتح على ألف حرابة ،والى تجشمه حمل أعباء الطيور والعصافير ّ
ليختم بالقول :إن الشاعر إنسان عالمي كلما دخلت الى خصوصيته وذاتية عبرت الى عالم الكون األرحب .وانه أستطاع

تقديم أدبيته بلغة راقية تدخل الى عمق الكيان البشري ،تهزه فتنعشه .هنيئاً لنا قراءة الديوان وهنيئاً لهذه األمة شاعر على هذا
المستوى من التكثيف ومن التعبير الرمزي الكثيف.
زيتون

استهل الدكتور زيتون مداخلته بالقول :تستوقفك (فاصلة) محمود نون التي أدرجها عنوان لمجموعته الشعرية الجديدة التي
صدرت عن دار "غوايات" .وال ترمز كلمة فاصلة الى إقامة حدود بين مختلفين ،بقدر ما تعلن موقفاُ من اإلختالف.
فاإلختالف مفارق الضدية .والفاصلة التي تشير الى قبول اإلختالف واآلخر آمن بها محمود نون بوصفها قانون الغنى
الدائم .والتعبير (لكل األزمنة) ال يشي بوجع وجودي يشكل خدين الشاعر الدائم فحسب ،ولكنه إشارة الى وجوب أن يسلم كل

جيل حصيلة الغنى اإلختالفي الى تاليه أيضاً.

واعتب زيتون أننا أمام شعرية إستطاعت أن تكشف عن فراداتها مع بدء الكالم ،مع العنوان .والفرادة ليست إشارة بريئة الى

تتحصل الخصوصية لإلنسان بعفوية
يتملكها محمود نون ،وال ّ
اإلختالف ،بقدر ما هي إشارة الى ثقافة ذات خصوصية ّ
ويسر .ومهما يكن من أمر ،فإن الدخول الى مناخات "خاصرتي اليمام" وقال :إنما يضعنا داخل دائرة القلق .إبتدأت
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متحول بين مقطوعة
مقطوعات الخاصرة جميعها ب (قال لي ) فعل القول المسند الى اليمام الذي جاء داخل إطار حدثي ّ
وأخرى ،بين السلبي واإليجابي قليالً .ولقد كان كل حدث إعتراضي إطاري لفعل القول مثا اًر لفاصلة .وغالباً ما كان هذا

الحدث اإلطاري حدثاً يشترك فيه اليمام والشاعر معاً.

فاعلية الزمن في مجموعة محمود نون الشعرية يجدها فاعلية معلقة بريح عاصفة
وخلص للقول في الختام :هذا ومن يتابع ّ
ٍ
فاصلة ما الى
وسط صحراء من الرمال والبداوة ،حتى الفاصلة المحمودية في أن تكون ،تتحول الى سؤال عن جدوى إجتياز

مجرد حضورها هو إشارة ضمنية الى تفاؤل
زمن أجدى .ومع كل ذلك فإنه ال يعني أن هذه الفاصلة ّ
عدمية خالصة ،إن ّ
مستتر تحت غيوم الذات المحمودية الدالة على المطر.
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ندوة :المسيحون والمقدسات المسيحية في القدس
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت مؤسسة القدس الدولية ندوة بعنوان "المسيحون والمقدسات المسيحية في القدس" ،شارك

فيها وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس المطران لوقا ومدير عام المؤسسة ياسين حمود الخوري وقدمها عضو
مجلس ادارة المؤسسة االباتي انطوان ضو وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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حمود

استهل حمود الحدي ث عن واقع المسيحيين والمقدسات المسيحية في القدس مقتبسا جملة مما قدم به األب عطا هللا حنا من

القدس للكتاب الصادر عن مؤسسة القدس والذين هم بصدد إطالقه في الندوة بعنوان "على درب اآلالم :المسيحيون
والمقدسات المسيحية في القدس" ،حيث يقول سيادته" :وال توجد هنالك قوة قادرة على اقتالعنا من جذورنا العربية ،وستبقى

فلسطين بالنسبة إلينا قضيتنا وانتماءنا وعنوان كرامتنا وجذورنا العميقة في هذه األرض المقدس ،".ليؤكد أن الصمود قدرنا
وليس الرحيل وفق لقضاء االحتالل ،وأن الثبات والتمسك باألرض إنما هو فوق االحتالل وسياساته ،وأكثر تجذ ار من بطشه،

وهو طريقنا إلى استعادة أرضنا ومقدساتنا .

وتوجه للحضور قائال :لقد رسم الكيان الصييوني مسار بقائه في القدس على أساس مشروع التهويد الديني والديموغرافي الذي
يهدف إلى تشويه وجوه المدينة العربي واإلسالمي-المسيحي ،وطمسه .وكانت إقامة "الكنيست" و"المحكمة العليا" وغيرها من
المؤسسات الرسمية التابعة لالحتالل على أرض تابعة لألوقاف المسيحية في غرب القدس بعد احتالل عام  0441وتمهيدا
لهجمة متصاعدة على كل ما هو غير يهوديً وللمحاوالت التي سيسعى الكيان الصييوني من خاللها إلى تعزيز الوجود

والمظاهر اليهودية في المدينة على ما سواها ،ال يفرق في ذلك بين مسيحي ومسلم ،ليفرض وقائع يمتزج فيها التاريخ
المكذوب بحدود يرسمها االحتالل على قياس ميزان ديموغرافي الثقل والسطوة فيه له ولمستوطنيه .بالطبع ،هو ال يقول أنه

يسعى الى اخراج المسيحيين من القدس ولكن وجود االحتالل ذاته ،والسياسات التي يتبعها تنعكس على مختلف جوانب
حياتهم االجتماعية ،واالقتصادية والمعيشية والدينية وحرية الحركة والعبادة ،كل ذلك يجعل حياتهم في المدينة صعبة وبقاءهم

فيها كالقبض على الحجر ،أو هو أصعب.

وختم بالقول :ال بد من اإلشارة الى أن مشروع االحتالل مشروع كبير ،وما يرصد له من األموال واألدوات ليس بالشيء القليل
ولذلك فإن واجب التصدي لالحتالل هو على كل واحد منا ،على كل من يدرك أن القدس عربية بمسلميها ومسيحييها ،من
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أجل التصدي لمشروع التهويد الذي يعبث بهوية المدينة وتاريخها من خالل دعم تثبيت المقدسيين عموما والمسيحيين

خصوصا ،ليس فقط بالوعود والتعهدات بل بالعمل الفعلي على الرض بما يحفظ وجودهم ودورهم في القدس المحتلة.
الخوري

بدوره قال المطران الخوري في مستهل مداخلته  :القدس هي مدينة هللا على الرض ،زمدينة هللا فينا .وهي مدينة االنسان
واالنسانية والقيم والكرامة والحق والحرية والفكار والشواق والوجدان واألوجاع .القدس هي أكبر مدينة وأعظم من عاصمة .انها

موطن روحي ومدينة الميثاق بين اللهأ,لى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد ومعرجه الى السماء
العلى .....عروبة القدس هي حقيقة تاريخية وال يمكن ألي احد ان يتنكر لها والتمسك بعروبة القدس هو حماية لتاريخنا

وذاكرتنا ومستقبلنا معا .عروبة القدس المبتغاة هي عروبة اآلفاق االنسانية والحضاري والروحية والثقافية والعلمية .عروبة
الحق والتنوع والحرية وااليمان والعلم والعدالة.....
وختم بالقول :ان القدس تنادينا جميعا ،مسيحيين ومسلمين ،الى الثبات في المحبة والوحدةمن أجل خدمة ثقافة الحوار والتفاهم
والتضامن والسالم ،دفاعا عن القدس مع شعوب األرض كلها .من خالل الهوت اللحظة وفقه الللحظة ،نتأكد ونؤكد على أن

قدرة المسلمين على التجدد واالصالح والتأقلم مع الحياة المعاصرة والتغيير والتطور والتقدم حقيقة ييجب أخذها بعين االعتبار
والتعاطي معها بايجابية والعمل على بناء الذات وصنع المستقبل والمصالحة بين المسلمين ،أوال ،وتاليا المصالحة مع غير

المسلمين ،بما فيهم العرب على الصعيد الثقافي والسياسي واالجتماعي والديني ،من أجل خالص القدس وخالصنا جميعا.
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ندوة :دراسة تطبيقية عملية لكتاب االيزوتيريك "غذاء الجسد متى يكون تغذية للنفس".
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -علوم االيزوتيريك ندوة :دراسة تطبيقية عملية

معوض واألستاذ زياد
لكتاب االيزوتيريك "غذاء الجسد متى يكون تغذية للنفس" شارك فيها كل من المهندسة ندى شحادة ّ
مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي الدكتور جوزيف مجدالني في حضور
شهاب الدين ،وترأس الحوار ّ

حشد من المهتمين.

ألقت الندوة الضوء على أسرار الصحة السليمة ووسائل الوقاية من المرض كما وضحت دور وعي اإلنسان نفسه في ما تقدم،

النَفس
وأشار المحاضران إلى معنى كلمة صحة كما وردت في الكتاب عينه":من أصل سنسكريتي  ،SOH-HAوتعني َ
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و ُّ
فير (بصوت)  .HAإزدواجية التنفس
أن الهواء يدخل الى الجسم شهيًقا (بصوت)  SOHويخرج ز ًا
النفس (الصحيح) ،باعتبار ّ
سر
هذه تتكامل في توازن مقدار الهواء الداخل إلى الجسم في عملية الشهيق ،والخارج منه في عملية الزفير .وهنا يكمن ّ

الصحة السليمة مدى العمر".

أيضا خالصة أبحاث ودراسات توسع فيها كتاب "غذاء الجسد متى يكون تغذية للنفس!" في سبيل بناء
وتضمنت الندوة ً
وجسدا ،لناحية االهتمام بالناحية النفسية الباطنية ...وذلك بشكل مبسط وعملي .من منطلق أنه
نفسا
قلبا
ً
ً
اإلنسان ً
وقالباً ،
يسير الجسد وليس العكس!!!
األصح القول "الجسم السليم من العقل السليم"ّ .
ألن العقل هو الذي ّ
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