طوبى ترفع قيمة التراث الفكري السنغالي
نشھد ،مع اقتراب االحتفال بذكري نفي مؤسس الطريقة المريدية ،أحمد بمب امباكي خادم الرسول الي
غابون) ،(Gabonأعماال ھامة تحت اشراف أحفاده .من بينھا ,بناء جامعة تحمل اسم الشيخ ،تقديم
جملة من البحوث عن الطريقة المريدية ،جلسة لدراسة آثار االحتفاالت السالفة اجتماعيا واقتصاديا،
أضف الي ذلك ندوة جامعة غاستون بيرجر المنظومة لھذ الغرض في سانت لويس .لھذه األحداث
أھمية خاصة ،إذ أنھا تتزامن مع مھرجان العالمي الثالث للفنون الزنجية ،المنظمة إلثبات مساھمة
السود في الحضارة اإلنسانية لعالم القرن الحادي والعشرين و تفكيك حجج منكري التاريخ و المتشائمين
في حال أفريقا .ولكن ،حين يقوم انصارالزنوجة و ُمر ٍوجو قيم السود بھذه المھمة  ،ھل حاولوا زمنا
ابداء أھمية تراث سنغال الفكري والروحي ؟ ھل أشادوا يوما بمثقفيھا األوائل ؟ ھل اعتبروا من ملؤوا
قرني الثامن عشر و التاسع عشر شعرا من أبنائھا ؟ھل أبرزوا وقتا عراقة مدرسة سنغال الشرقية
ودورھا في أ ْن َسنَة وتحرير شعوبھا األصلية والحفاظ على ثقافتھا؟
ذاك عدة تساؤالت أثارتھا األحداث المذكورة أعاله ،نري أنھا تستحق النظر .
أ( تراث سنغال الفكري و الروحي
منذ عام  2002يُحيَي ھذا اإلحتفال بتنظيم مؤتمرات ھامة تناقش فيھا موضوعات متعلقة بالطريقة
المريدية وشخصياتھا البارزة  .قد ساعد ذلك على إعطاء ھذا الحدث صبغة علمية يزيد من رضاء
ضيوف مدينة طوبي األخصاء .فقيام دائرة روض الرياحين ،تحت رئأسة أحمد بدوي ،نجل شيخ فاضل
امباكي ثاني خلفاء مؤسس الطريقة ،بنشرأعمال ھذه المؤتمرات ،تٌيَ ِسراالستفادة من ھذه التبادالت
الغنية .فصورة المثقف أحمد بامبا مباكي ،ورجل العلم شيخ طوبي ،وكذا صورة الزعيم الديني خادم
استعرض فيھا ال ُمتخصصون تاريخ المريدية
الرسولُ ،ر ِسم َفي ھده األعمال بأحسن وجه .كما
َ
والتزام مؤسسھا بتعاليم القرآن ،والسنة ،والعلم ،والعمل ،ووحدة المسلمين ،والسالم .من المؤكد أن
تقديم الطريقة المريدية بھذا الشكل سوف تثير فضولية العلماء الباحثين قي الحكمة السنغالية وفلسفتھا.
ضع الل ٍبنَة األولي ،لجامعة شيخ أحمد بامبا
الغرابة في ظروف كھذه أن تُو َ
ب( جامعة شيخ أحمد بامبا
إن ھذه الجامعة تُك ًمل بالتأكيد الصورة األكاديمية السنغالية :إذ أنًه ،حتى اآلن ،ال توجد مؤسسة
تعليمية ُعليا من المؤسسات العامة تحمل اسم رمز من رموز ثقافة سنغال االوائل .فما قام به مام مور
امباكي ،اإلبن البار لمرتضى امباكي ،واحد من أكبر رعاة النظام التعليمي الشعبي السنغالي ،يُملَي ھذه
الفجوة و ير ٌد ل ُكتًاب سنغال السابقين و حكماءھا الدائمين اعتبارھم في عيون قادة الدولة
السنغالية .إذ أنه ,لم يكن قط في ُوسع ھؤالء الح ًكام ،تسليط الضوء على إرث الروحي والفكري للسنغال
كثَراء تركه شيوخ الطرق الصوفية لصالح ھذا الوطن .لم يعترفوا أبدا بأن التاريخ الثقافي السنغالي،
اليمكن أن يُكتَب مع تجاھل دورھم ،كما أن المكتبة العلمية لھذ البلد بال أعمالھم سوف تكون فقيرة جدا
في النھاية ,من حسن الحظ أن يقوم أحفاد شيخ طوبي بإحياء وتعزيز التراث الروحي والفكري لسنغال .
فذلك يُذك ُرنا بأن اسم سنغال يُمكن أن يُكتَب أيضا من اليمين إلى اليسار دون أي نقص من قيمتھا ،كما ان
الحروف األبجدية المستخدمة في ھذا البلد لم تنحصر في عدد حروف اوروبا الستة و العشرين .إذھكذا
يسير ھؤالء األحفاد على ُخ َ
طى ج ِدھم الذي واجه ال َع ُد ُو المسلح بالعلم واإليمان فقط .وھُنا  ،تجدر
اإلشارة إلى أن ھذا االتجاه الجديد ،الذي باركه الشيخ صالح امباكي وخلفاؤه ،ھو عمل خريجي نظام
التعليم العربي اإلسالمي العريق من الشيوخ الشبان .ياليتھم يُقتَدون !
مامادو يوري سال
أستاذ و باحث في جامعة غاستون برجيه السنغالية

