
  يلسنغالا الفكري راثة التقيمترفع طوبى 
 

الي  خادم الرسول  امباكيأحمد بمب مؤسس الطريقة المريدية،  ذكري نفي با�حتفال مع اقتراب ،نشھد
، تقديم  الشيختحمل اسم بناء جامعة , من بينھا .تحت اشراف أحفاده  ھامة عما�أ ،)Gabon(غابون
ا،  واقتصاديا اجتماعيت السالفةا�حتفا�  آثارلدراسة ةجلس  ،طريقة المريديةالمن البحوث عن  جملة 

اMحداث  ھذهل. لويس سانتفي   المنظومة لھذ الغرضر ججامعة غاستون بير ندوة أضف الي ذلك
مساھمة  Tثبات  المنظمة ، الزنجية  مع مھرجان العالمي الثالث للفنونتزامنتنھا إذ أ ،أھمية خاصة

ن يمتشائمال  والتاريخمنكري تفكيك حجج و عالم القرن الحادي والعشرين  لنية السود في الحضارة اTنسا
حاولوا زمنا  ھل،  ھذه المھمةب جو قيم السودروٍ الزنوجة   ومُ انصار يقوم  حين ،ولكن .اأفريق في حال

 لؤوا  م اعتبروا منھل  ؟بمثقفيھا اMوائل   يوماأشادواھل  الفكري والروحي ؟سنغال  تراث ھميةاء أبدا
سنغال الشرقية  مدرسة  عراقة وقتاأبرزوا  ھل؟شعرا من أبنائھا   و التاسع عشر عشرالثامن يقرن

  ؟ا اMصلية والحفاظ على ثقافتھھاشعوبر يتحرة ونَ سَ ودورھا في أنْ 
 . تستحق النظر ، نري أنھاث المذكورة أعcهاحد اMأثارتھا تساؤ�ت  عدة ك اذ

 

  وحي الرو الفكري سنغال تراث )أ
ة الطريقب متعلقة موضوعات  فيھاشناقتھامة مؤتمرات تنظيم ي ھذا اTحتفال ب  يُحيَ 2002منذ عام 
 يزيد من رضاء علمية  صبغة على إعطاء ھذا الحدث لكقد ساعد ذ  .ھا البارزة وشخصيات المريدية
شيخ فاضل  لنج ، أحمد بدويةأسئر تحت ،ة روض الرياحينفقيام دائر.   مدينة طوبي اMخصاءضيوف

ا�ستفادة من ھذه التباد�ت رسِ يَ ، تٌ أعمال ھذه المؤتمراتبنشر  ،ي ثاني خلفاء مؤسس الطريقةمباكا 
 ادمخالزعيم الديني ا صورة كذ وي،وبط شيخ ، ورجل العلممباكي  بامباأحمد المثقفصورة ف . الغنية

 المريدية تاريختخصصون  فيھا  المُ  استعرضَ كما  . في ھده اMعمال  بأحسن وجهم َ سِ  رُ ،رسولال
أن من المؤكد .  والسcم،  والعمل، ووحدة المسلمين،  والعلم، والسنة، القرآنعاليمبتالتزام مؤسسھا و

 .فلسفتھا ويةالسنغالة  الحكمقي ينثحا العلماء  البيةفضول ثيرتبھذا الشكل سوف  ريقة المريدية تقديم الط
  بامبا شيخ أحمدجامعة ل، ة اMولينَ اللٍب ع وضَ أن تُ  �غرابة في ظروف كھذه

 
  بامبا جامعة شيخ أحمد )ب

، � توجد مؤسسة ، حتى اmنإذ أنًه : ية اMكاديمية السنغالالصورةبالتأكيد ل كمً تُ   الجامعةھذه  إن 
 مام مورفما قام به . رموز ثقافة سنغال ا�وائلرمز من حمل اسم تالعامة من المؤسسات  الي عُ يةتعليم

  ھذهلَيميُ ،  السنغالييالشعب النظام التعليمي، واحد من أكبر رعاة يمباكامرتضى لبن البار اT ي،مباكا

 دولة قادة الاعتبارھم في عيونو حكماءھا الدائمين   لُكتًاب سنغال السابقينو يردٌ  الفجوة
 للسنغال لروحي والفكرياإرث ، تسليط الضوء على سع ھؤ�ء الحًكاملم يكن قط في وُ , إذ أنه. السنغالية

، يلسنغالاأن التاريخ الثقافي ب فوا أبداعتريلم  .لصالح ھذا الوطنشيوخ الطرق الصوفية  راء تركهكثَ 
  فقيرة جداتكون  سوف لھماعمأ بc ة العلمية لھذ البلدمكتبال كما أن ھم، دورمع تجاھل بكتَ يُ  أنيمكن �
  

 .لسنغالتعزيز التراث الروحي والفكري بإحياء و  طوبييقوم أحفاد شيخمن حسن الحظ أن , في النھاية
كما ان ، قيمتھامن  نقص يأ من اليمين إلى اليسار دونأيضا  بكتَ يُ  مكن أن يُ سنغالسم أن ابنا ذكرُ يُ  فذلك

 ھكذاإذ .الستة و العشرين  اوروبافوحرعدد  لم تنحصر فيالحروف اMبجدية المستخدمة في ھذا البلد 
 ، تجدر وھُنا . فقط Tيمان واالعلمب حلمسلا وُ دُ عَ الواجه م الذي ھى جدِ َط على خُ اد ھؤ�ء اMحفسير ي

خريجي نظام ، ھو عمل هؤ وخلفايمباكا حالص الشيخ باركهي ذ إلى أن ھذا ا�تجاه الجديد، الاTشارة
  !ندوتَ قيُ ياليتھم   .نالشباالتعليم العربي اTسcمي العريق من الشيوخ 

 
  مامادو يوري سال

  جامعة غاستون برجيه السنغالية  باحث فيوأستاذ 


