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�له الرحمان الرحيم  بسم ال�

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

كل الكائنات تبحث عن الحماية و لكل كائن جهاز مناعة يقويه من الداخل و يحميه من الخارج بتشخيص 
التأثيرات الحيوية زراعة و تخصيبا  

المناعة قدرة على مقاومة الأمراض و مانعة للأسباب و المسببات تلقيحا أو إزالة...

المناعة تنمو مع الإنسان فطرة أو اكتسابا و للجسد العربي مناعة خاصة , إفرازات لخلايا الإباء و العزة و الكرامة 
وشتان بين الجسم و الجسد و البدن .

إن المناعة العربية هم الجسد الواحد إذا اشتكى منه قطر تداعى له سائر الأقطار بالسهر لا بالخذلان و بالحمى 
لا بالحروب 

إن تشخيص الجسم العربي من المحيط إلى الخليج يبرز فقدان المناعة لممانعتها

و اللغة العربية أكبر عامل لتحقيق المناعة لهذا كان همنا في تواصل هو نصرة نصرة اللغة العربية باستعمالها 
في الميدان الطبي

إن المسألة اللغوية في مجال الطب رهينة بانحباس الأفق و بالتوافق المجتمعي حول اختياراتنا الثقافية فلا تنمية 
اقتصادية بدون تنمية لغوية و لا تنمية محلية بلغة أجنبية و أي تخلف اجتماعي أو اقتصادي هو نموذج للتخلف 

اللغوي.

يعبر عن الانفصام بين الإنسان و لغته فوراء كل مشروع تنموي حياة لغوية ووراء كل مشكل واقع مشكلة 
لغوية 

إن التمكن اللغوي سابق للتمكن المعرفي و هو تهيئ استيعاب للمفاهيم العلمية دون إعاقة لغوية 

فبقدر تمكن المتعلم من لغته بقدر ما ينجح في المادة العلمية بهذه اللغة 

إن السيادة اللغوية أو الأمن اللغوي أو التماسك اللغوي ليس ضد الانفتاح ...

بل الانفتاح المتعدد اللغات سيطرح التنافسية و سيزيل احتكار لغة دون أخرى 

و تسييجها للواقع المعرفي و الاقتصاديون و رجال الأعمال خاصة يعرفون كم تضيع عليهم بسبب لغة معينة 
من الأسواق الأنجلوسكسونية

لسنا ضد التعددية  بل العكس إنها تقوي من اللغة الرسمية و تفتح أفاقا للبحث

و الاستفادة من تجارب الآخرين... 

�له كنون , المختار  مرحبا بالزملاء الأطباء العرب في بلدهم الثاني المغرب بلد ابن خلدون و الشاطبي و عبد ال�
�له السوسي بلد محمد الجابري رحمه ال�

�له  و بلد المهدي المنجرة رحمه ال�

و بلد أحمد الريسوني

من مناعة الجسم إلى مناعة األمة
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لمؤتمر المغربي العاشر لضعف المناعة األولي
والملتقى المغاربي األول لخبراء الغلوبولينات المناعية
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