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التي تتحدى لتطبيقها وتطويرها يف البالد.
واتبع البحث منهجا وصفياً ،حيث تم تجميع املعلومات
والبيانات من الكتب واملقاالت والصحف واملجالت
املتعددة ،ومن الهيئات العاملية ذات الصلة بالسياحة يف
بنغالديش ،مثل مجلس السياحة والسفر العاملي .ثم تم
تحليل جميع البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر
ثانوية ،وأخريا ً تم التوصل إىل استنتاج بعض التوصيات.
فحاول البحث تقديم بعض اإلج��راءات والتوصيات
لتحسني جميع هذه اإلمكانات بشكل جيد لتطوير
السياحة الحالل يف بنغالديش لجذب السياح يف السياحة
الحالل من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية إليها.
الكلامت املفتاحية :السياحة الحالل ،إمكانيات،
تحديات ،بنغالديش.

ملخص البحث
ظهرت يف اآلون��ة األخ�يرة السياحة الحالل كجزء من
السياحة العاملية ،التي تقوم عىل املبادئ اإلسالمية
والضوابط الرشعية ،ولها أثر كبري ونفوذ واسعة النطاق
يجب والعناية بها وأخ��ذه��ا يف عني االعتبار؛ ألن
السائحيني الحالل واملهتمني بها يف البلدان اإلسالمية
وغري اإلسالمية يزداد برسعة .وتعد بنغالديش واحدة من
أكرب الدول التي تضم أكرب عدد من السكان املسلمني،
وبالتايل فإن مواردها البرشية وجاملها الطبيعي وآثارها
الرتاثية واإلسالمية تتمتع بإمكانيات جيدة لتكون جز ًءا
من صناعة السياحة الحالل.
يهدف البحث تسليط الضوء عىل واق��ع إمكانات
السياحة الحالل يف بنغالديش لوجود يف ربوعها العنارص
الرئيسية للسياحة من جوالت ورح�لات .كام نجحت
بعض الدول اإلسالمية مثل :ماليزيا واململكة العربية
السعودية وإيران وتركيا وغريها .وبالرغم من أن لديها
فرص كبرية لتحسني هذا االتجاه الجديد يف السياحة
اإلسالمية ،غري أن هناك العقبات الداخلية والخارجية

)This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE

GJAT | NOVEMBER 2019 | SPECIAL ISSUE | 160
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

Abstract

 واعترب أنها نعمة من نعم الله،خاصاً بالسري والسياحة
 فوفقاً للنصوص القرآنية يحب عىل املسلمني السري.تعاىل
Halal tourism has recently emerged as part
of global tourism, which is based on Islamic والسفر ملشاهدة عجائب مخلوقات الله وجامل طببيعته
principles and legitimate controls, and has a . ولزيارة أصدقائهم وأقاربهم من قريب أو بعيد،الخالبة
significant impact and wide-ranging influence
والسياحة الحالل واحدة من القطاعات املتوقع لها مستقبل
that must be taken care of and taken into
account. Bangladesh is one of the largest  كام لها آثار إيجابية عىل اقتصاد.مرموق يف بنغالديش
countries with the largest Muslim population, .الدولة بزيادة كسب الرصف األجنبي وفرص العمل فيها
so its human resources, natural beauty, heritage
وكانت املساهمة املبارشة للسفر والسياحة يف اإلنتاج
and Islamic monuments have good potential
to be part of the halal tourism industry. The  ما، بليون تاكا193  م2012 املحيل اإلجاميل يف عام
research aims to highlight the reality of the  ومن املتوقع. من اإلنتاج املحيل اإلجاميل2.1% يعادل
potential of halal tourism in Bangladesh because
 بليون تاكا بحلول عام918  إىل٪ 8.6 أن ترتفع بنسبة
of the presence of key elements of tourism,
tours and excursions. Some Islamic countries . من الناتج املحيل اإلجاميل4.7 ٪  ما يعادل،2023م
such as Malaysia, Saudi Arabia, Iran, Turkey ومن ناحية أخرى أنتجت السياحة والسفر يف داخل
and others have also succeeded. Although it
 ما،م2102  فرصة عمل يف عام1،281،500 البالد
has great opportunities to improve this new
trend in Islamic tourism, there are internal and  ويتوقع وصول هذا. من إجاميل العاملة1.8٪ يعادل
external obstacles that challenge its application  وظيفة مبارشة بحلول عام1.785.000 العدد إىل
and development in the country. The research
 سنويا عىل مدى السنوات العرش2.9٪  بزيادة،2023
followed a descriptive approach, gathering
.القادمة
information and data from various books,
articles, newspapers, magazines and from global وإن منظمة املؤمتر اإلسالميوالبنك االسالمي للتنمية
tourism-related bodies in Bangladesh, such as
تؤكدان عىل تطوير األنشطة السياحية فيالدول األعضاء
the World Travel and Tourism Board. All data
obtained from secondary sources were then ً  وتعربان عن دعمها للسياحة والسفر وفقا،املسلمة
analyzed, and some recommendations were  فخصصا صندوقا ًخاصا ً يف هذا الصدد لتنمية.للرشيعة
finally concluded.
 ومن بينهام.السياحة اإلسالمية يف البلدان املسلمة
The research attempted to provide some  التي متلك،بنغالديش ثاين أكرب دولة مسلمة يف العامل
measures and recommendations to improve this
.إمكانات قوية لتطوير السياحة الحالل
entire potential well to develop halal tourism
ومن ثم جاءت هذه الدراسة الستكشاف اإلمكانيات
in Bangladesh, to attract halal tourists from
والفرص واإلمتيازات الخاصة يف بنغالديش لتكون أفضل
Islamic and non-Muslim countries.
 وبيان العقبات والتحديات التي.وجهة للسياحة الحالل
Keywords: Halal tourism, possibilities,
 ومعرفة،تعرتض تنمية وتطوير السياحة الحالل فيها
challenges, Bangladesh
آفاق تطوير السياحة اإلسالمية يف بنجالديش من أجل
.الحصول عليها إرضاء الله وجذب املزيد من السياح
املقدمة
مفهوم السياحة الحالل ومقاصدها وضوابطها
 والصالة والسالم عىل رسوله،الحمد لله رب العاملني
 وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم،الكريم
: وبعد،تعد السياحة من الظواهر اإلنسانية التي نشأت منذ أن الدين
ً إن القرآن الكريم أظهر من خالل أساليبه املختلفة اهتامما، فهي قدمية قدم الحياة،خلق الله األرض ومن عليها
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ذلك باعثًا للنفس البرشية عىل قوة اإلميان بوحدانية الله.
يقول سبحانه وتعاىل﴿ :ق ُْل ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِض فَانظُ ُروا
كَ ْي َف بَ َدأَ الْ َخل َْق ث ُ َّم اللَّ ُه يُ ِ
نش ُئ ال َّنشْ أَ َة الآْ ِخ َر َة إِ َّن اللَّ َه َعلىَ
ش ٍء ق َِدي ٌر﴾.
ك ُِّل يَ ْ
فمن أهم غايات ومقاصد السياحة الحالل:
أ -التعرف عىل اآلخرين ومعرفة تفاصيل الشعوب واألمم
والتعرف عىل عاداتهم وتقاليدهم ،وبالتايل اكتساب
النافع املفيد منها ،وطرح الضار وغري املتوافق مع قيم
أمتنا وديننا بعي ًدا.
ب -ربط اإلسالم السياحة والسري بالعبادة ،فأوجب
السفر ألداء ركن من أرك��ان اإلس�لام ،وهو “الحج”
يف شهر معني ويف أيام محددة ،و”العمرة” إىل بيت
الله الحرام ،التي يتم أداءها عىل مدار السنة .وقد ربط
النبي صىل الله عليه وسلم السياحة املرشوعة املندوبة
بالهدف العظيم والغاية السامية ،حيث قال ملن سأله
عن السياحة“ :إِ َّن ِس َيا َح َة أُ َّم ِتي ال ِج َها ُد فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه”
(السجستاين ،أبو داؤد  :ح. )2486 :
ج -تحقيق املنافع العلمية والثقافية من خالل االستزادة
من العلوم واملعارف املوجودة لدى الشعوب واألمم
األخرى ،ودراسة ثقافاتهم والتعرف عىل تراثهم وتاريخهم
وأخذ العربة منه ،ونقل النافع من ثقافات الشعوب إىل
بالده ،لذا اقرتنت السياحة يف املفهوم اإلسالمي بالعلم
واملعرفة،حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه املشهور «
الرحلة يف طلب الحديث «وقد جمع فيه من رحل من
أجل حديث واحد فقط ،ومن ذلك ماقاله بعض التابعني
يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :التَّائِ ُبو َن الْ َعا ِب ُدو َن الْ َحا ِم ُدو َن
الساجِدو َن اآل ِم�� ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف
السائِ ُحو َن ال َّراكِ ُعو َن َّ
َّ
َوال َّنا ُهو َن َعنِ الْ ُمن َك ِر َوالْ َحا ِفظُو َن لِ ُح ُدو ِد اللّ ِه َوبَشرِّ ِ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ ،قال عكرمة( :السائحون) :هم طلبة العلم.
( الشوكاين1423 : ،ه) ،وإن كان التفسري الصحيح
الذي عليه جمهور السلف أن املقصود بـ (السائحني)
هو :الصامئني .
د -تحقيق املنافع االقتصادية واالجتامعية من خالل
السياحة التجارية التي تهدف إىل التبادل التجاري مع
اآلخرين ،مبا يعود بالنفع عىل االقتصاد .ومن خالل
تكوين الصداقات واملعارف مع الشعوب األخرى والتي

فمنذ أزمان طويلة واإلنسان يف حالة دامئة من السفر
والتنقل بحثاً عن أمنه واستقراره ،وسعياً وراء رزقه ومعاشه،
ولذلك دعا الله اإلنسان إىل السري يف األرض والنظر
يف آثار من سبقه فيها ،قال تعاىل﴿:ال َِّذي َج َع َل لَ ُك ُم
الأْ َ ْر َض َم ْه ًدا َو َج َع َل لَ ُك ْم ِفي َها ُسبُلاً لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدونَ﴾.
وتحولت ظاهرة إنتقال اإلنسان إىل ظاهرة اجتامعية
وثقافية هدفها املتعة والراحة واالستجامم والتعرف عىل
تقاليد الشعوب األخرى واحرتام دیاناتها.
تعريف السياحة:
السياحة يف اللغة تحمل معاين كثرية منها :التَّ َنق َُّل ِم ْن
االس ِتطْالعِ،
بَل ٍَد إىل آ َخ َر بق َْصد ال ّرا َح ِة والتَّ َن ُّز ِه َو ُح ِّب ْ
ويف االصطالح املشهور اليوم تقترص عىل بعض تلك
املعاين ،فتدل عىل التنقل يف البالد للتنزه أو لالستطالع
والبحث والكشف ونحو ذل��ك ،ال للكسب والعمل
واإلقامة (مصطفى  ،إبراهيم  ،الزيات 1987 : ،م) .
تعريف الحالل:
«الحالل” كلمة عربية تعني املسموح به رشعاً أو املباح،
وضدها “الحرام” ومعناه املمنوع رش ًعا .الحالل والحرام
مصطلحان عامان يشمالن كل مناحي الحياة.
مفهوم السياحة الحالل:
مفهوم السياحة الحالل يقوم عىل تقديم خدمات السفر
والسياحة وفقاً للتعاليم وامل ُامرسات اإلسالمية،
أو هى النشاطات واإلقامة أثناء السفر التي تعتمد عىل
تعاليم الرشيعة اإلسالمية ،إذ ال اختالط يف املواقع
السياحية بني الرجال والنساء ،وال تقديم للمرشوبات
الكحولية أو األغذية املحرمة ،فضالً عن خلو املواقع
السياحية من مراقص الديسكو وصاالت القامر ،مع
ضامن وجود مساجد ضمن املرافق السياحية ومراعاة
أوقات الصالة.
مقاصد السياحة وغاياتها يف اإلسالم:
إن السياحة لها مقاصد سامية وأهداف نبيلة يف نظر
اإلسالم ،فجعلها من وسائل الرتبية الروحية بالرتويح
عن النفوس وإبعاد امللل عنها واسرتجاع النشاط الذهني
والبدين لها .والتمتع بجامل هذا الكون العظيم ،ليكون
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فعن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم
قال « :ال تش ّد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ،املسجد
الحرام ،ومسجدي هذا ،واملسجد األقىص»(مسلم بن
الحجاج:ح  .)1397فيشري الحديث إىل حرمة الرتويج
للسياحة التي يكتنفها كثري من املخالفات الرشعية
كزيارة القبور واملشاهد واألرضحة واملراقد ،وخاصة تلك
األرضحة التي يعظمها الناس ويرتكبون عندها أنواع الرشك
واملوبقات فال يجوز السفر لقصد مكان مقدس غري هذه
األماكن الثالثة آنفة الذكر ،ومن باب أوىل حرمة السفر
لزيارة األماكن املقدسة لدي الديانات األخرى ،كزيارة
«الفاتيكان» أو األصنام البوذية وغري ذلك مام يشبهها.
ج -كام يحرم عىل املسلم السفر يف بالد الكفر بشكل
عام ،ملا فيها من مفاسد تعود عىل دين وخلق املسلم
باختالطه مع تلك األمم التي ال تراعي ديناً والخلقاً،
خاصة مع عدم وجود الحاجة لهذا السفر من عالج أو
تجارة ونحو ذلك ،إمنا هو للمتعة والرتفيه .قال الشيخ
صالح الفوزان  -حفظه الله  -السفر إىل بالد الكفر
ال يجوز؛ ألن فيه مخاطر عىل العقيدة واألخالق ومخالطة
للكفار وإقامة بني أظهرهم ،لكن إذا دعت حاجة
رضورية وغرض صحيح للسفر لبالدهم كالسفر لعالج
مرض ال يتوفر إال ببالدهم ،أو السفر لدراسة ال ميكن
الحصول عليها يف بالد املسلمني (من فتاوى الشيخ
الفوزان :رقم.). ) 122 :
د -النهى عن السفر يف أماكن الفساد ،حيث يتوافر فيها
رشب الخمور والكحول ،واألمور الفاحشة والال أخالقية،
ويسهل فيها ارتكاب املعايص وانتهاك الحرمات ،مثل
شواطئ العري وحفالت املجون وأماكن الفسق ،أو السفر
إلقامة االحتفاالت يف األعياد املبتدعة ،فإن املسلم مأمور
بالبعد عن املعصية ،فال يرتكبها واليجالس من يقوم بها.
ه -عدم جواز السفر وزيارة آثار األمم السابقة وأماكنهم؛
إلنها أماكن عذاب ،وقع فيها من الخسف أو املسخ
أو اإلهالك لهم بسب كفرهم بالله سبحانه :فاليجوز
حينئذ اتخاذ هذه األماكن للسياحة واالستجامم ،وقد
ملا مر النبي صىل الله عليه وسلم ِ
بالحجر– وهي منازل
ْفسهم أَ ْن
مثود -قال :الَ ت َ ْدخلُوا َم َساكِن الذي َن ظَلموا أَن َ
يُصي َبكُم َما أَ َصابَهم إِالَّ أَ ْن تكُونوا بَاكِ َني ،ثم قنع رأسه

قد تفيض إىل روابط أقوى كالنسب واملصاهرة من خالل
الزواج .
ه -ومن أهدافالسفر يف اإلسالم هو االعتبار واالتعاظ
وتعلم الدروس وتلقي التذكريات .فهناك آيات قرآنية
عديدة تحث عىل السري وتأمر بالسفر يف األرض .قال
الله تعاىل﴿ :ق ُْل ِسيرْ ُوا فيِ الأْ ْر ِض ث ُ ّم انْظُ ُروا ثُمَّ انْظُ ُروا
كَ ْي َفكَا َن َعا ِق َب ُة الْ ُم َك ِّذ ِب َني﴾ .قال الله أيضا ﴿ :ق ُْل س
كَا َن َعا ِق َب ُة الْ ُم ْج ِر ِم َني﴾.
ُروا فيِ الأْ َ ْر ِض فَانْظُ ُروا كَ ْي َف
قال القاسمي :هم السائرون الذاهبون يف الديار ألجل
الوقوف عىل اآلثار ،توصالً للعظة بها واالعتبار ولغريها
من الفوائد  (.القاسمي1998 ،م) .
و -ولعل أعظم مقاصد السياحة يف اإلسالم تكون يف
الدعوة إىل الله تعاىل ،وتبليغ البرشية النور الذي أنزل
عىل نبينا محمد صىل الله عليه وسلم ،وهي وظيفة الرسل
واألنبياء ،ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم ،وقد
انترش الصحابة الكرام يف اآلفاق يعلمون الناس الخري،
ويدعونهم إىل كلمة الحق.
ضوابط السياحة الحالل يف اإلسالم
إن السياحة الحالل أصبحت اليوم صناعة واسعة تتنافس
يف ميادينها بني الدول املختلفة .فهى ت َعد أحد أرسع
القطاعات السياحية منوا ً يف العامل ،إذ يشكّل 10%
من إجاميل قطاع السفر العاملي .وألجل تحقيق السياحة
الحالل غايتها وأهدافها املنشودة فالبد أن يكون لها
العديد من الضوابط واألسس التي ترتكز عليها ومن تلك
الضوابط:
أ -توفري الحامية واألمان للسياح عىل اختالف جنسياتهم
وأديانهم وأعراقهم وألوانهم خالل مدة إقامتهم وسياحتهم
يف بالدنا ،وواجب الحامية هو أمر دعا إليه ديننا الحنيف
باعتبارهم ضيوف علينا ويجب حاميتهم ورعايتهم .وتقديم
كل مستلزمات الرعاية والعناية والخدمة بكل أنواعها
وأشكالها (طبية ،نظافة ،طعام ،رشاب ،مسكن مريح،
وسائل تنقل فارهة...الخ) للسياح خالل مدة إقامتهم يف
أماكن السياحة.
ب -عدم جواز السفر أو ش ّد الرحال ألجل تعظيم
مكان خاص أو بقعة معينة باستثناء املساجد الثالثة،
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ماهيسكايل (تشتهر مبعابدها البوذية والهندوسية وصناعة وأرسع السري حتى اجتاز الوادي (البخاري  ،ح3200 :
األسامك الجافة) ،وتكناف التي تقع يف أقىص نقطة يف ؛ ومسلم ح . )2980 :قال ابن القيم« :من م َّر بديار

جنوب بنغالديش ،ومنطقة رامو ،جزيرة سانت مارتن
(جزيرة املرجان) إلخ .وهناك ثالثة محافظات جبلية يف
بنغاليش وهى رانغامايت ،خاغراصوري وباندربان تسكن
فيها عدد من القبائل مع ثقافاتهم املميزة ،وطقوسهم
وتقاليدهم الخاصة .ويف محافظة سيلهيت منطقة محاصيل
الشاي يف البالد ،هو موقع سياحي جذاب آخر للبالد.
كام توجد يف بنغالديش معلامً سياحياً آخر للبالد وهو
شاطئ كواكاتا ،حيث يشهد رشوق الشمس وغروبها.
ب -الرتاث اإلسالمي
باعتبارها ث��اين أك�بر دول��ة إسالمية يف العامل متتلك
بنجالديش تراث ًا إسالم ًيا ضخامً .فيزور ح��وايل 0.5
مليون شخص بنغالديش كل ع��ام لغرض االجتامع
العاملي (أكرب تجمع إسالمي بعد الحج) .ومن أهم مواقع
ال�تراث اإلسالمي هو مسجد النجوم .مسجد البيت
املكرم ،مسجد شيت جومباد ،يف باغرهات؛ ومسجد
بابا آدم .رضيح حرضة شاه ج�لال .رضيح السلطان
با يزيد البستامي .رضيح شاه أمانات .مسجد حسيني
دعالن .هذه األماكن قد تكون وجهات جذابة للسياحة
اإلسالمية( .يوسف ،محمد إدريس 2013 :م).
ج -الرتاث االثري
بنغالديش بلد غني إىل حد كبري بالرثوات األثرية،
خاصة يف العصور الوسطى خ�لال كل من النظام
اإلسالمي وقواعد ما قبل اإلس�لام .واملواقع األثرية
الرئيسية هي محافظة باغريات؛ومدينة سونارغو وقلعة
اللباج ،كام توجد يف بعض املناطق العديد من املعابد
البوذية ،واملالجئ الهندوسية وهناك كثري من البقايا األثرية
والحفريات القدمية تدل عىل الثقافة البوذية والهندوسية.
وأيضاً توجد يف ربوع بنغالديش األرضحة والقبور ألولياء
الله من الصوفية الذين لهم فضل كبري لوصول اإلسالم
فيها وانتشاره بني شعبها.
د -الرتاث التاريخي:
إن اآلثار التاريخية تنترش يف جميع أنحاء بنغالديش متثل
فرتات الحكومات الهندوسية واإلسالمية واالستعامر
الربيطاين ،والحكومة البنغالديشية املستقلة .ومن املعامل

املغضوب عليهم واملعذبني ال ينبغي له أن يدخلها ،وال
يقيم بها ،بل يرسع السري ،ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ،وال
يدخل عليهم إال باكياً معتربا ً ،ومن هذا إرساع النبي صىل
الله عليه وسلم السري يف وادي محرس بني منى ومزدلفة،
فإنه املكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه  (.ابن
القيم الجوزية 1978 :م )
و -توفري أشخاص مؤهلني يقومون عىل خدمة السياح
وينقلون لهم املعلومات بكل دقة وموضوعية كاملرتجمني
واملرافقني و أدالء السياح ،والسواقني والخدم .وعدم
تقديم أو فعل املنكرات والقيام بالترصفات الال أخالقية
أمام السياح أو تشجيعهم عليها ألنها تعطي فكرة سيئة
للسائح عن تدين مستوى األخالق.

إمكانيات السياحة الحالل يف بنغالديش
بنغالديش دولة إسالمية تقع يف رشقي جنوب آسيا،
لديها الفرص واالمتيازات الخاصة وامليزة التنافسية
التاريخية والجغرافية لجذب عمالء حالل ولتكون أفضل
وجهة للسياحة الحالل .فتمتلك بنغالديش قدرات كبرية
لتطوير السياحة يف ربوعها من خالل اإلمكانيات املتوافرة
لديها ،ومن أهمها:
أ -الجامل الطبيعى
إن بنغالديش هى دولة موهوبة بالجامل الطبيعي ،ومملوءة
باألنهار القوية بالسواحل املشمسة ،والتالل والوديان
والغابات والشواطئ والبحريات واألنهار ،والبيئة الغابية،
والحياة النباتية متنوعة لسبب املناخ املوسمي ،وأريافها
مغمورة بالبساتني والشجريات والحشائش .واملناطق
الجبلية مستورة بالغابات العميقة ،وأكرب الغابات هى
سندربن املمتدة بالساحل يف املنطقة الجنوبية الغربية
للبالد.
ويف كوكس بازار سواحل بحرية ميتد طولها إىل حوايل
 120كيلو مرتا مفروش ببساط رميل بدون منعرجات،
وتنحدر هذه السواحل إىل املاء األرزق لخليج البنغال،
ويف جانبه املضاد سلسلة من الجبال مع صورة رائعة ،وفيها
أماكن جذابة خاصة األخرى هي شالل إناين ،وجزيرة
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البلدان اإلسالمية مثل بنغالديش.
ج -عدم توفر مرافق البنية التحتية املناسبة :رغم
أن قطاع السياحة يعد قطاعاً واعدا ً يف بنغالديش ،فإن
مرافق البنية التحتية غري متاحة بشكل مناسب يف بلدنا.
ومبا أن السياحة اإلسالمية مل يتم تقدميها بعد ،فال توجد
مرافق بنية تحتية لدعم السياحة اإلسالمية يف بلدنا.
د-األح��داث الرتفيهية اإلسالمية :العديد من الدول
اإلسالمية مثل إيران ،وماليزيا ،واململكة العربية السعودية،
وإيران قد حصلت النجاح يف السياحة اإلسالمية من
خالل تنفيذ الفعاليات الرتفيهية اإلسالمية .ولكن يف
بلدنا مل يتم تقديم مثل هذا النوع من األحداث.
ه .ع��دم كفاية الحفاظ عىل ال�تراث اإلس�لام��ي :إن
دولة بنغالديش غنية بالرتاث اإلسالمي الكثري الذي
ميكن أن يشجع السياح املسلمني عىل القدوم إىل
بنغالديش .لكن العديد من هذه املواقع سوف تختفي
لعدم اتخاذ مبادرات سليمة للحفاظ عليها.
وـ  -محدودية نطاق مجال البحث وال��دراس��ة يف
السياحة :هناك بحوث كثرية وأبحاث ضخمة تم إجراءها.
يف جميع أنحاء العامل حول هذا املوضوع .شارك الباحثون
ملعرفة كيفية إمكان أن تكون السياحة أداة للتنمية
االقتصادية املستدامة .لكن يف بنغالديش هناك مجال
صغري للبحث يف السياحة.
ز-تقليل األولوية للسياحة البيئية :بالرغم من أن
بنغالديش بلد يتمتع بإمكانيات كبرية لتطوير السياحة
البيئية ،إال أنها ال يتم اتخاذ خطوات كبرية لتطوير السياحة
البيئية يف البالد .بل تنفيذ السياحة البيئية قد يكون
خطوة إىل األمام يف مجال السياحة اإلسالمية حيث أن
اإلسالم قد أظهر اهتامماً كبريا ً بشأن البيئة.
االقرتاحات والتوصيات لتطوير قطاع السياحة
الحالل يف بنغالديش:
مبكن لبنغالديش تطوير مجال السياحة الحالل من خالل
االستفادة من االقرتاحات اآلتية:
أ-تطوير البنية التحتية املناسبة التي تشجع عىل السياحة
اإلسالمية :يجب أن يتم جودة الضامن للمرافق السياحية
املناسبة التي تعمل عىل تعزيز السياحة اإلسالمية مثل

التاريخية الرئيسية يف داكا هي قلعة اللباغ  ،مسجد سبع
قبات ،ومسجد النجوم وقرية سوناغارو ،ومقربة جنود
الحرب العاملية الثانية ،وملجأ غاندي ،والنصب التذكاري
الوطني ،والنصب التذكاري لشهداء الحرب ،واملباين
للمحكمة القدمية .ومن اآلثار التاريخية يف املحافظات
األخرى مقربة األبطال للحرب العاملية الثانية ،واملتاحف
األثنولوجية ،واملتاحف القومية.
ه -الرتاث الثقايف
تتمتع بنغالديش برتاث ثقايف قوي .واألماكن املذكورة
املتوفرة بالرتاث الثقايف لبنغالديش هيالبيت املليك يف
محافظة راجشاهي وقرص شياليداها يف محافظة كوستيا،
واملتحف القومي ،ومبنى الربملان ،ومتحف أحسن املنزل
يف داكا.
و -منتجعات السياحة الرتفيهية
يوجد يف بنجالديش أكرب شاطئ بحري يف العامل ،وأالف
من األنهار والنباتات ،والعديد من البحريات واألنفاق،
حيث ميكن إنشاء املنتجع بتوفري كافة الخدمات
السياحية والرتفيهية بصورة متطورة بهدف تنشيط القطاع
السياحي يف هذه املناطق ،مثل القوارب الرسيعة ،وقوارب
التجديف ،والقوارب العادية ،والسباحة ،والصيد ...الخ.
العوائق والتحديات يف طريق تنفيذ السياحة
اإلسالمية يف بنغالديش
بالرغم عىل أن بنغالديش تتمتع مبزايا جغرافية طبيعية
وتارخية وثقافية هائلة مبا يتيح لها الفرصة إلرساء قطاع
سياحي ،إال أن هناك بعض العقبات والتحديات
واملشاكل التي تعرتض تنمية وتطوير السياحة الحالل
فيها .وميكن تلخيص بعض تلك العقبات فيام ييل:
أ -نقص ال��وع��ي ال��ج�ماه�يري بأهمية السياحة
اإلسالمية :ال تزال الدولة تعاين من نقص الوعي بأهمية
السياحة الحالل ،ومعرفتها معرفة صحيحة ،فكأن
السياحة اإلسالمية مفهو ًما جدي ًدا لشعب بنغالديش.
ب -نقص الدراية الفنية وضعف النشاط الرتويجي:
حتى عند توفر الوعي ال تتوفر يف الكثري من الحاالت
املعرفة الكافية ،والكوادر املتخصصة عىل اعتبار أن
السياحة مبفهومها الحديث ال تزال صناعة جديدة يف
بقاع كثرية من العامل ونشاطا غري مألوف لكثري من
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ح -ال��دور الصحيح ملنظمة املؤمتر اإلس�لام��ي :من
املعروف أن منظمة املؤمتر اإلسالمي هى أعىل منصة
للدول اإلسالمية .فيمكن لبنغالديش إنشاء االرتباط
ال��دويل والعالقة مع منظمة املؤمتر اإلسالمي لزيادة
أنشطتها السياحية.
ط -تنفيذ الرشاكة بني القطاعني العام والخاص :من
املفيد أن تستفيد بنغالديش من الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص لتنفيذ السياحة اإلسالمية.
ي -زي��ادة حجم ال��دراس��ة والبحوث السياحية يف
بنغالديش :إن املعهد التعليمي العام يف بنغالديش
ال يقدم أي برمج للتعليم السياحي .عىل الرغم من
أن بعض املؤسسات الخاصة تقدم فإنها محدود النطاق
للغاية .لذا يجب عىل الحكومة اتخاذ مبادرة لتوسيع
التعليم السياحي وتخصيص التمويل املناسب لألنشطة
البحثية يف هذا املجال.
نتائج البحث:
مام تقدم نخلص إىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث،
وهي عىل النحو اآليت:
 إن اإلس�لام أب��اح السياحة الحالل وف��ق الضوابطوالرشوط والغايات النبيلة
 إنها نشاط ه��ادف يف اإلس�لام يهدف إىل تحقيقاألهداف املادية واالجتامعية والروحية.
 تشجيع اإلسالم عىل زيارة األخوية اإلسالمية ؛ ألنهذا يساعد عىل تعزيز املجتمع اإلسالمي.
 ت َعد السياحة اإلسالمية أح��د أرسع القطاعاتالسياحية منوا ً يف العامل ،إذ يشكّل  10باملئة من إجاميل
قطاع السفر العاملي.
 إن السياحة الحالل هي واحدة من الصناعات الناشئةيف بنغالديش.
 يجب العناية بصناعة قطاع السياحة الحالل يف البالدباعتبار أنها رافد من روافد الدخل القومي الهائل.
 بنغالديش دولة مسلمة لديها فرص كبرية لتطويرالسياحة اإلسالمية ؛ ولكنها تواجه بعض التحديات
واملشاكل التي تعرتض وصولها إىل الهدف املنشود.
 -الدراسة والبحوث يف تطوير السياحة الثقافية والرتاثية

املنتجعات والفنادق اإلسالمية ،وأماكن اإلقامة الخالية
من االختالط بني الجنسني ،ومراعاة ضوابط وقواعد
اللباس الرشعي ،وغرف الصالة املتاحة يف املوقع؛ ومرافق
النقل اإلسالمي»( عالء حمراين 2011 :م).
ب -تنظيم مناسبات سياحية إس�لام��ي��ة :ميكن
لبنغالديش ترتيب مرافق الرياضة الصحية املنفصل بني
الجنسني ،وإعداد برامج ترفيهية إسالمية مستقلة .وقد
تم تنفيذ عنارص هذا املفهوم بالفعل يف اململكة العربية
السعودية وإيران يف هذا املجال السياحي.
ج-مشاركة وسائل اإلع�لام يف السياحة اإلسالمية :
ميكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورا ً حيوياً يف تعزيز برامج
السياحة اإلسالمية يف أي دولة .وسيكون من املفيد أن
تؤسس بنغالديش قناة فضائية وصحيفة ووسائل إعالم
أخرى لهذا الغرض.
د-االسرتاتيجية التسويقية املناسبة :بنغالديش
هي ثاين أكرب بلد مسلم يف العامل .فيجب أن تضع
اسرتاتيجية تسويقية مناسبة لجذب املزيد من السياح
املسلمني .كام يلزم تطوير صورة إيجابية كدولة مسلمة
للرتكيز عىل السياحة اإلسالمية.
ه-التنسيق بني ال��دول اإلسالمية :يجب أن يكون
هناك جهد منسق بني الدول اإلسالمية يف العامل لتطوير
السياحة اإلسالمية .كام ميكن لبنغالديش ترتيب حزم
سياحية مشرتكة مع الدول اإلسالمية األخرى لجذب
السياح املقتدرين.
و -اتخاذ مبادرات السياحة البيئية املناسبة :تنعم
بنغالديش مبوقعني من بقع السياحة البيئية الرائعة
والساحرة يف العامل ذات الطبيعة املتنوعة  -السندربان
وت�لال شيتاغونغ( ،ق��ايض وحيد العامل2012 :م).
وتلك هي مواقع سياحية بيئية مذكورة يف بنغالديش إذا
اتخذت الخطوات املناسبة لتنفيذ السياحة البيئية يف هذه
املواقع السياحية  ،تكون متوافقة مع السياحة اإلسالمية.
ز -خلق الوعي بني عامة الناس :يجب عىل الحكومة
البنغالديشية اتخاذ الخطوات املناسبة لخلق الوعي حول
السياحة اإلسالمية لشعبها .وميكن للسلطة املختصة
ترتيب برامج مختلفة لتعميم روح السياحة اإلسالمية يف
جميع أنحاء البالد.
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 قايض وحيد العامل  ،السياحة البنغالديشية وداكاترافل مارت  ،جريدو بنغالديش وابزرفار  ،املنشور يف
فربائر 2102م ص .6
 مسلم بن الحجاج أبو الحسني القشريي  ،صحيحمسلم  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء
الرتاث العريب  ،بريوت  ،الطبعة الثالثة 1992 ،م  ،رقم
الحديث1397 :
 مصطفى  ،إبراهيم  ،الزيات  ،أحمد حسن  ،املعجمالوسيط  ،مجمع اللغة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية ،
1987م  ،ص .469
 يوسف ،محمد إدريس السفر والسياحة العاملية ،داراألرمان  ،داكا  ،الطبعة األوىل 2013م  ،ص 34

اإلسالمية ومرشوع خريطة الطريق االسرتاتيجية لتطوير
السياحة اإلسالمية وتعزيزها.
 وضع اسرتاتيجيات واسعة لهذا النوع من السياحةوخطط تسويق إضافة إىل التأسيس لربامج خاصة بها.
ويف الختام أمتنى للسياحة الحالل مزيدا ً من االنتشار
واالزده��ار يف بنغالديش ،وإزالة التحديات والعقبات
واملشاكل التي تعرتض تنمية وتطوير السياحة الحالل
فيها .هذا ما استطعت أن أصل إليه ،فام وفقت فيه
فهو من الله وحده ،وما أخطأت فمن نفيس ،والله أسال
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع
به املسلمني ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني،
ٍ
محمد ،وعىل
والصالة والسالم عىل سيد األنام واملرسلني
آله وصحبه أجمعني.
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