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 ل في ليبياقابلية البيئة القانونية للسياحة الحال

 د. محمد ليبا، د. محمد إبراهيم نقاسي، عبدالباري المبروك الفيتوري امحمد

 
 ملخص البحث

للتواصل بني  االجتماعية واالقتصادية فهي وسيلةتعترب السياحة عنصر مهم من عناصر التنمية           
ضاً أمهيتها كمصدر متويل  مليزانية ياالشعوب وثقافاهتا املختلفة ،وكذلك وسيلة للرتفيه عن النفس وهتذيبها ،

 .الدول
 ظهر يف العقد األخري ظاهرة السياحة احلالل اليت تتماشى خدماهتا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية      

معايري الشريعة اإلسالمية ملا متثله من أمهية عند مقارنتها  دعت احلاجة إىل النظر للسياحة وفقومن هنا 
وجه إليها من املسلمني وغري املسلمني، ونظراً لبعض اخلصوصية اليت يتميز هبا السائح تابلسياحة التقليدية وال

عى أغلب الدول املهتمة بقطاع املسلم والذي يتطلب خدمات سياحية تتماشى مع الشريعة اإلسالمية ،تس
من أهم ما ضاحة إىل إنشاء ُبىن حتتية تستجيب ملتطلبات مفهوم احلالل يف املشاريع السياحية، ومن السي

جيب توفريه هو البيئة القانونية املناسبة اليت تالئم هذه الظاهرة جلذب الراغبني يف استخدام السياحة احلالل، 
يف ليبيا من خالل البحث عن القوانني  التنقيب والكشف عن هذه الظاهرة هذا االهتمام يدعوا الدراسة إىل

ليت ترتبط ابملشاريع السياحية واخلدمات اليت تقدمها ملعرفه اواللوائح اليت تنظم قطاع السياحة أو التشريعات 
ا إطاراً مكانة مفهوم السياحة احلالل يف ليبيا وبيان موقف املشرع اللييب من هذه الظاهرة وهل وضع هل

أو التشريعات ذات العالقة أم أن النظام التشريعي وضع نظامًا عامًا ضمنيًا مل  واضحًا يف تشريع السياحة
مصطلح السياحة احلالل. ويستخدم الدراسة املنهج االستقرائي والتحليلي للوصول إىل النتائج  يتضمن
 املرجوة.

  
ABSTRACT  

 

Tourism is an important component of social and economic development. It is a means of 

communication between peoples and their cultures, as well as a means of self-recreation and 

refinement, especially if the tourist destination is for religious reasons. There is no doubt that 

the economic importance of tourism activity and its role in achieving large financial resources 

in many countries, Which has the potential of natural or cultural tourism, given some of the 

privacy that characterizes the Muslim tourist, which requires tourism services in line with 

Islamic law, emerged in the last decade phenomenon of tourism Halal, which are in line with 

Islamic law and provide the conditions for These requirements require most countries interested 

in the tourism sector to establish a legal infrastructure suitable to attract those interested in Halal 

tourism. This interest calls on the researcher to explore and uncover this phenomenon in Libya 

through exploration and searching for laws and regulations that regulate tourism or provide 

conditions And the findings of this research show that the concept of Halal tourism has legal 

bases in Libya derives its legitimacy from the Islamic Sharia, but these legal texts are distributed 

between different legislation, and some need to further clarification and scrutiny through the 

And the interest in the phenomenon of Halal tourism in Libya requires more explicit legal 

salwati
Highlight
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provisions in the Libyan Tourism Law to keep up with the global phenomenon and be a source 

of attraction for those wishing to tourism according to Islamic rules. 

 
 دمةقم
حة مصدر مهم من مصادر التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل الدولة فهي النشاط تعترب السيا      

العالج أو الثقافة تتضمن الرتفيه عن النفس أو التعبد أو متنوعة قوم به الفرد أو اجملموعة ألهداف يالذي 
هة اليت فر إىل الوج،فتختلف األهداف حبسب الغرض من هذا النشاط والذي يتمثل يف االنتقال أو الس

تنقل اإلنسان يف  وهي تتضمن، السياحي النشاط حتتوى اخلدمة السياحية املقصودة لتحقيق اهلدف من
أو ممارسة شعائر أماكن ال يقيم فيها بشكل معتاد بغرض الرتفيه والتمتع ابلطبيعة أو ما صنعه اإلنسان 

 .واإلطالع على ثقافة جمتمعات أخرى التثّقف دينية أو
جتماعية الاأغلب الدول حديثاً بظاهرة السياحة نظراً ألمهيتها الكبرية يف التنمية االقتصادية و اهتمت         

وتساهم يف يف احلد من معدالت البطالة والفقر وتساهم  كمصدر دخل مليزانية الدولة  وسيلة رائدة إذ تعترب
متثل مصدر الدخل الرئيس وقد احلديثة إىل أن السياحة ،إذ تشري أغلب الدراسات  (1)تنمية ثقافة اجملتمع

ولذلك تويل هذه الدول د بعض الدول ،نفهي تدر مليارات الدوالرات عيكون األول عند بعض الدول ،
،وكذلك وضع السياحة مكانة خاصة من حيث توفري اخلدمات املتميزة والسلع االستهالكية املناسبة 

اح من داخل البلد وخارجه األمر الذي يساعد عض امليزات اجلاذبة للسيّ التشريعات املناسبة اليت متنح ب
واالجتماعية اليت يهدف إليها جمال السياحة يف تلك البلدان  بشكل كبري على حتقيق األغراض االقتصادية

وفق التنوع والتعدد يف اجملاالت املختلفة حسب امكانيات الدولة وما تزخر به من معامل سياحية سواء 
 ثقافية أو تعليمية أو غريها من اإلمكاانت األخرى يف خمتلف أحناء العامل.ت طبيعية أو ترفيهية أو كان

نه يف اآلونة األخرية برزت ظاهرة سياحية جديدة متيزت ببعض اخلصائص واملميزات ،وأصبحت أإال       
احة السياحة احلالل أو السي هلا مكانتها اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند احلديث عن السياحة أال وهي

 وفق 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2013طبعة الثانيةظمة العمل الدولية ،ال(. دليل احلد من البطالة من خالل السياحة ،من1)

https://www.ilo.org  
اإلسالمية ،برزت هذه الفكرة بسبب الطلب الكبري من السياح املسلمني الذين يراعون الشريعة  معايري

السياحي وكذلك غري املسلمني الذين انسجموا مع  هممبادئ الشريعة اإلسالمية عند ممارستهم لنشاط
ا النوع من أمناط ذ،ونتيجة حلجم الطلب الكبري وابلتايل العائد الضخم واملتنامي هلدمات السياحة احلالل خ

https://www.ilo.org/
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لتوفري مثل هذه اخلدمات والوسائل السياحية وما  وغري اإلسالمية،زاد اهتمام الدول اإلسالمية السياحة 
ل السياحة احلالل دولة ماليزاي وتركيا معايري إسالمية ،ومن أهم الدول الرائدة يف جما تتطلبه من سلع وفق

مثل بريطانيا وإسبانيا واتيالند وغريها من الدول  ةومصر ودول اخلليج ،كذلك بعض الدول غري املسلم
اإلسالمية اليت تسعى لتقدمي خدمات سياحية وفق معايري الشريعة اإلسالمية ،إذ تنص الشريعة  األخرى

 السياحة حالل. حىت تكونيري واليت جيب توافرها على تلك املعا
 إىل التنقيبهذا البحث  واالجتماعية يسعى دها االقتصاديةونظرًا ألمهية السياحة احلالل وعوائ         

عن موقف املشرع اللييب من مفهوم اجلانب القانوين  والبحث يف يف ليبيا احلاللعلى مفهوم السياحة 
ذا املفهوم يف التشريع السياحي اللييب أو التشريعات ياحة احلالل ومدى اهتمام املشرع ابلنص على هالس

ك فيه أن ليبيا لديها إمكانيات سياحية ضخمة تضاهي ما متتلكه بعض ش،ومما ال  ذات العالقة ابلسياحة
اإلشارة هنا إىل أن ليبيا تتوسط الشاطئ الشمايل لقارة إفريقيا مطلة الدول الرائدة ورمبا ال متتلكه ،وميكن 

ون وسبعمائة يألبيض املتوسط وأهم املظاهر الطبيعية اليت متتلكها ليبيا واليت تتجاوز مساحتها امللعلى البحر ا
راء كبرية ألف كيلومرت مربع شاطئ يزيد طوله عن ألف ومائيت كيلومرت وجبال يف اجلزء الشرقي والغريب وصح

املتحدة من ضمن الرتاث اإلنساين  جداً ،كذلك معامل اترخيية إذ متتلك ليبيا مخسة مواقع مصنفة لدى األمم
الدينية منذ عهد الصحابة وكثري من امكانيات جتعل  وبعض املناراتالعاملي ميتد عمر بعضها آالف السنني 

لسياحة ملفهوم ا لبحث إىل بيان النظام القانوينمنها دولة رائدة يف جمال السياحة ،ولذلك نسعى يف هذا ا
% مسلمون  100بنسبة  سياحة احلالل وخاصة أن ليبيا يعترب مواطنوهاقابليته لظاهرة اليف ليبيا ومدى 

سس العامة للتشريع وموقع معايري السياحة احلالل ضمنها مث النظر إىل التشريعات ألسنة ،سنحاول تتبع ا
  احلالل يف تلك التشريعات.السياحية ومركز السياحة 

ول العامل والدور الذي تقوم به يف التنمية االجتماعية نظرًا ألمهية السياحة احلالل وانتشارها يف د        
يف اجلانب التشريعي هلذه الظاهرة حىت تتوفر البيئة القانونية املالئمة هلا  فمن املهم البحثواالقتصادية ،

ة اإلطار القانوين هلذه الظاهرة وبيان الوضعية القانونية هلا ميثل أمهية حقيقية وإضاف،وابلتايل فإن البحث يف 
 علمية تسهم يف بيان األسس القانونية للسياحة احلالل يف ليبيا وإمكانية تطبيقها.
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 املطلب األول: مفهوم السياحة احلالل ومعايريها
شي من التفصيل حىت يتم الوصول إىل املدلول قبل تعريف السياحة احلالل يتم بيان املصطلح ب       

ا يتم تعريفه بدايًة هو مفهوم السياحة يف اللغة والفقه الدقيق واحملدد ملصطلح السياحة احلالل فم
نبني يف جمال السياحة خاصة من الناحية القانونية أو االقتصادية ،إذ  اإلصطالحي أي لدى الباحثني يف
عام والفكرة اليت يقوم عليها هذا النشاط ،مث تعريفها من منظور شرعي هذا اجلزء تعريف السياحة بشكل 

 والضوابط الشرعية للسياحة احلالل. ،ونبني املعايري
 

 الفقرة األوىل: مفهوم السياحة احلالل.
 .ريف السياحة يف يف اللغةعت أوال :

إن تعريف السياحة احلالل يتطّلب أوالً بيان مفهوم السياحة بشكل عام  والنشاط الذي تتضمنه           
 متيزها ،ومن خالل البحث عن معىن هذه الظاهرة مث حتديد مدلول السياحة احلالل واخلصائص اليت

سيط تعين التنقل من بلد ة ،فالسياحة يف املعجم الو دالسياحة يف اللغة يتبني أن السياحة هلا مدلوالت ع
إىل بلد هبدف االستكشاف والبحث أو التنزه ،والسائح هو املتنِقل يف البالد بغرض التنزه ،وذُكر يف لسان 

والسياحة تعين الذهاب يف األرض  (1)هر اجلاري على األرض ومجعه سيوحالعرب السَّيُح وهو املاء الظا
 .(2)األرض مومها تعين مطلق الذهاب يفعللعبادة ،وهي يف 

 اثنيا :تعرف السياحة يف االصطالح

أما تعريف السياحة يف االصطالح فتعددت حىت أن بعض الدراسات أدرجت هلا ما يزيد عن مخسني    
 تعريفاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة ماجستري دراسة استقرائية( ،السياحة يف ضوء القرآن الكرمي )(.انجحة بنت عبدهللا أو أزهري ،1)

 . 8،ص 2009،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،سنة
الدمام :دار ، أحكام السياحة وآاثرها دراسة شرعية مقارنةر ،.هاشم بن حممد بن حسني انقو د. (2)

 .15ص 2005اجلوزي  ،الطبعة األوىل 
ها العاملان السويسراين شراتنهوفن ،وحناول ذكر بعض التعريفات للسياحة يف االصطالح فهي كما يعّرف

اشرة وغري املباشرة الناجتة عن وصول زّوار إىل إقليم أو دولة بالتفاعالت ـ أي األنشطة ـ االقتصادية املإهنا  ))
بعيداً عن موطنهم األصلي ،واليت توفِّر اخلدمات اليت حيتاجون إليها وتشبع حاجياهتم املختلفة طوال فرتة 

اهر العصر احلديث واألساس فيها احلاجة ظاهرة طبيعية من ظو )) فرولة يعّرفها أبهنا و جوير ((إقامتهم 
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تزايدة للحصول على عمليات االستجمام وتغري اجلو والوعي الثقايف لتذّوق مجال الطبيعة ونشوة االستمتاع امل
 (1).((جبمال الطبيعة

حة الذي أورده قانون السياحة اللييب يف ولعله من اجلدير ابإلشارة يف هذا املوضع هو تعريف السيا     
أحكام هذا القانون تنقل األشخاص مواطنني وأجانب أفراد  يقصد ابلسياحة يف تطبيق))ادة األويل منه امل

 ( 2(()ومجاعات من مكان إىل آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعالقات خمتلفة

املوطن الدائم هبدف هي يشمل السفر والتنقل واإلقامة بعيداً عن إذاً فالسياحة عبارة عن نشاط ترفي          
تفادة من التجارب والتزود ابلثقافة بفضل مشاهدة أشياء جديدة ولوحات لطبيعة سالرتفيه والراحة واال

جمهولة ،ويذهب البعض إىل تعريف السياحة أبهنا تفاعل حضاري اجتماعي ثقايف اقتصادي بني افراد 
 ة وثقافية واقتصادية بعضها إجيايب وبعضهاة حمدودة ،وأن هلذا التفاعل آاثرًا اجتماعيميضون فرتة زمني

 (3(()سليب

 : تعريف السياحة يف الشريعة اإلسالميةاثلثا   
مفهوم السياحة يف الشريعة اإلسالمية يرتبط بشكل وثيق مع مفهوم احلالل الذي يتضمن معايري          

إلسالمي ،وابلبحث عن معىن احلالل لغة فهو عكس احلرام ونقيضه ومأخوذ وشروط السياحة وفق التشريع ا
ل شي ال يعاقب على ق ،فيقال هذا لك ِحل وحالل ،وتعريف احلالل اصطالحاً هو كمن الفتح واإلطال

استعماله واملطلق املأذون به شرعًا ،كذلك ميكن تعريف احلالل اصطالحًا أبنه ما أابحه الكتاب والسنة 
 (4)ز مباح.بسبب جائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،الطبعة األوىل ، لسياحةمدخل إىل علم ا(.د.أمحد فوزي ملوخية ،1)
 .17،ص2008،
 . 6/3/2004الصادر بتاريخ  بشأن السياحة 2004لسنة  7(.املادة األوىل من القانون رقم 2)
 . 10صالكرمي ، السياحة يف ضوء القرآن(. انجحة بنت أزهري ـمرجع سابق ،3)
دكتوراه ،يف اجتماع احلالل واحلرام وتطبيقاهتا املعاصرة القواعد الفقهية(.د.حيىي موسى عبدهللا ،4)

 .  23،ص 2004،اجلامعة األردنية ،
ل عام دون االستناد إىل مفهوم ونظرة الشريعة اإلسالمية ـ يرى ابلنظر إىل تعريف السياحة بشك       

تصر مفهوم السياحة جمّرداً ابملقارنة مع مدلول السياحة يف الشريعة اإلسالمية ،إذ يق الباحث ـ قصور املفهوم
ياحة عن املعىن الشرعي على جانب الثقافة والرتفيه والعالج إال أن للشريعة اإلسالمية مفهوم أعم وأمشل للس

من منظور الشريعة  وفق ما بينته تفاسري القرآن واألحاديث النبوية ،وهلذا يتم توضيح مفهوم السياحة
إىل مصطلح السياحة ،ويرتبط مفهوم السياحة احلالل ابلشريعة اإلسالمية ،ومن هنا يضاف مصطلح احلالل 
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الرتكيز على إظهار مصطلح احلالل ارتباطًا وثيقًا حيث تسعى الدول املهتمة هبذا اجلانب إىل  اإلسالمية
 (1).كعامل جذب للسائح

القرآن الكرمي والسنة النبوية والذي أشارت إليه عديد من التفاسري القرآنية  نوضح مفهوم السياحة يف        
 واألحاديث النبوية ،فالسياحة هلا ثالث مدلوالت:

عليه وسلم أنه جاءه رجل يستأذنه يف  ـ السياحة مبعىن اجلهاد ،ومن ذلك حديث رسول هللا صلى هللا1
 .   ((سياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا إن))السياحة فقال 

التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون ))ـ السياحة مبعىن الصيام ،قال تعاىل2
( بني املفسرون معىن 112ة التوبة:)سور ((ابملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود هللا وبشر املؤمنني

 .(2)دم يف املعىن األولقفسرها بعضهم ابجملاهدين كما تالسائحون ابلصائمني و 
،إذ يرى بعض املفسرين أنه أي لإلستفادة من جتارب اآلخرينـ السياحة مبعىن السري يف األرض لالعتبار 3

املعىن الظاهر يشمل السري يف األرض جيب محل لفظ )السائحون( على املعىن الظاهر ويقول املؤلف أن 
ب البعض إىل تفسري السائحون إىل مشوله اجملاهدون ه يدخل معىن اجلهاد ضمنه ،ويذعلى إطالقه وابلتايل

 (3)والصائمون واملهاجرون وطلبة العلم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 .)ALFIAN NURDIANSYAH  شهادة احلالل وأثرها على السياحة يف جنوب شرق آسيا 
 2016شرق آسيا م يف املؤمتر العلمي األول للعلوم االجتماعية يف جنوب ،دراسة حالة اتيالند ،حبث مقد

 4،ص
 اآلاثر اإلجيابية والسلبية للسياحة يف ضوء الشريعة اإلسالميةتواب سيد حممد إبراهيم ،ل(.د.عبدا2)

،حبث ضمن أحباث ندوة السياحة يف مصر من منظور إسالمي واقتصادي ،جامعة األزهر 
  18،ص 26/11/2005،
 . 8صالسياحة يف ضوء القرآن الكرمي ،(. انجحة بنت أزهري ـمرجع سابق ،3

ميكن حماولة تعريف السياحة احلالل أو السياحة من منظور الشريعة اإلسالمية أبهنا  ومن هذه املعاين
 هاب على وجه األرض مؤقتاً هبدف تنمية النفس بوسائل مشروعة.:الذ

 عايريه الشرعيةالفقرة الثانية:طبيعة نشان السياحة وم
 أوال : طبيعة النشان السياحي

أن طبيعة األنشطة السياحية واليت تضمنها  تشريع السياحة  من خالل التعريفات السابقة يتبني       
علية بني السائح وبني مقدمي اخلدمات السياحية أو ابئعي السلع للسائحني اللييب هي جمموعة عمليات تفا
ليات هي اليت خياطبها القانون وحيدد هلا مراكز قانونية حتتوي حقوق يف أماكن السياحة هذه العم
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ذكر أهم تلك التفاعالت ليس حصراً ألن اخلدمات السياحية متنوعة ومتعددة حسب  ن،وميك (1)وواجبات
 املقصد السياحي وهي يف اآليت: املكان أو

 ـ خدمات النقل واملواصالت الربية والبحرية واجلوية.1
 يهية متنوعةـ خدمات ترف2
 ـ خدمات اإلقامة كالفنادق والشقق واملنازل.3
 املالية والسحب النقدي وغريها.  ـ خدمات نقدية كالتحويالت4
 ( 2)ات التقليدية مثاًل.ـ السلع الغذائية والسلع االستهالكية األخرى كالصناع5

د للمستفيدين من اخلدمات ومن هذه اخلدمات السياحية املتنوعة اليت تقدمها الشركات واألفرا        
ميكن أن حتدث فيها تلك األنشطة السياحية  السياحية ميكن اإلشارة يف هذا املقام إىل أهم اجملاالت اليت

ولة احلديثة حيث أنه يتضمن اجملاالت اليت يرتبها القانون ضمن وجماالهتا وخاصة ابملفهوم احلايل ويف ظل الد
 إمكانيات الدولة املضيفة وهي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،املهن السياحية،  2004( لسنة 7ث من قانون السياحة اللييب رقم)ل(.الفصل الثا1)

https://aladel.gov.ly 
(2.)SAMIHA .A ، محاية املستهلك يف خدمات الضيافة الصديقة للمسلمني مع اإلشارة بشكل

 ايرسالة ماجستري ،مركز حبوث احلالل ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليز ، وكاالت السفر خاص إىل خدمات
 .57،ص 2017،
د مبعرفة ثقافية عند التعرف ـ السياحة الثقافية:وهي السياحة أو النشاط الذي يهدف منه السائح التزو 1

 على 
منطقة الشرق األوسط مثل مصر والعراق اتريخ الشعوب وآاثرها الباقية ،ومن أهم مناطق السياحة الثقافية 

د عمر بعضها عن ثالثة آالف عام ،هذه السياحة يوليبيا ،حيث حتتوي هذه الدول على آاثر قدمية يز 
ط زايرة هذه املناطق وأساليب محايتها من أي هتديد ونذكر تنظم هلا  الدول تشريعات خاصة تتضمن ضواب
ناطق األثرية الفينيقية والرومانية إذ تعترب هذه املناطق السياحية مثل ذلك يف ليبيا حيث حتتوي العديد من امل

 اين العاملي املعين ابحلماية الدولية من منظمة األمم املتحدة.سضمن الرتاث اإلن
يتضمن هذا النشاط ممارسة أعمال رايضية يف غري منطقة اإلقامة املعتادة للسائح ـ السياحة الرايضية: و 2

 .(1)زجل مثاًل ،أو الصيد ،أو سباقات اخليل سباق اإلبل )املهاري( يف ليبياكالسفر للممارسة الت
إىل العالجية: وهتدف هذه السياحة إىل زايرة أماكن عالجية مثل الينابيع احلارة أو الذهاب  ةـ السياح3

 .مناخ رطب يف دولة أخرى بغرض العالج ،تنظم هذه الدول لوائح خاصة ملمارسة هذه األنشطة السياحية
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ين اإلسالمي وأمها دـ السياحة الدينية: وهدف هذه السياحة هي ممارسة الشعائر الدينية اليت أمر هبا ال4
 ة املسجد النبوي ابملدينة املنورة. احلج والذي يتضمن السفر إىل مكة املكّرمة ألداء هذه الفريضة ،وزاير 

هللا ومنها زايرة اجلبال واألهنار والغاابت وما ـ السياحة الطبيعية: وتتضمن زايرة الطبيعة والتدبّر يف خلق 5
   (2)قات تظهر قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل.و حتتويه هذه املظاهر الطبيعية من خمل

 متطلباهتااثنيا : املعايري الشرعية للسياحة احلالل و 
 )أ(املعايري الشرعية 

سالمية ومنضبطة وفق مبادئها ألن إن السياحة احلالل جيب أن تكون متوافقة مع مقاصد الشريعة اإل    
نشاط السياحي واليت هتدف إىل صون النفس والدين لهذا االلتزام يظهر األسس املتينة اليت تبني ضوابط ا

 خالق املسلم وتقوية إميانه. والعقل واملال ،كذلك يساعد على تنمية أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليبيا بني املردود االقتصادي واألفاق املستقبلية السياحة يف (.د.حممد عبداحلكيم أمحد العفيف ،1)
 12،ص 2013الث يوليو اجمللة الليبية للدراسات)دار الزاوية للكتاب( ،العدد الث،
 .74صمرجع سبق ذكره،مدخل إىل علم السياحة ،(.د.أمحد فوزي ملوخية ،2)

إن االلتزام بضوابط السياحة احلالل جيعل املسلمون يشعرون بعظمة الدين ومساحته ويدفعهم إىل         
لك من املهم جداً احرتام بعضهم البعض ويظهر نقاء األمة اإلسالمية ومساحتها أمام غري املسلمني ،لذ

ئح املنظمة لألنشطة السياحية للوااالتقيد هبذه الضوابط ،وقبل ذلك جيب تقنينها ووضعها ضمن القوانني و 
يف البلدان املسلمة ،وميكن هنا بيان املعايري والضوابط الشرعية العامة للسياحة احلالل دون اخلوض يف 

 مور اليت رمسها الشرع احلنيف.التفاصيل ألن األمر واسع والدين شامل فيه مجيع األ
ستهدف عماًل مشروعًا يتضمن مقاصد ي املح:يقصد ابملشروعية أن يكون النشاط السيا املشروعيةـ 1

الشريعة واليت هي حفظ الدين واملال والنفس والعقل والعرض ،هذا املقصد العام يتضمن يف جممله مفهوم 
ط سياحي يؤدي إىل ضياع هذه األساسيات فهو غري احلالل وابلتايل السياحة احلالل ،أي أن كل نشا

والسياحة احلالل وهذا ما سيتم توضيحه ــــ إن شاء هللا ـــ يف الل مشروع وابلتايل خيرج من إطار العمل احل
 اجلزء الثاين من هذا البحث حيث نبني موقف التشريع اللييب من مبدأ احلالل يف النشاط السياحي.

:من أهم األمور اليت جيب على املسلم التحلي هبا القيم األخالقية اليت تعرب  اضلةالقيم األخالقية الفـ 2
املسلم احلقيقي وفق ما نص عليه الكتاب والسنة ،ومن هذه القيم األخالقية الصدق واألمانة  خصيةشعن 

لتايل الفساد والعفة والكرم واجلود والعفو ،واليت يشكل غياهبا أو اختالهلا مساسًا ابلقيم اإلسالمية واب
 .(1)لاحلال واإلحنالل والفحشاء واملنكر ،وهذا ما جيب أن يبتعد كل العد عن السياحة
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:وتعين الطيبات أن يكون املأكل وامللبس وغريها من السلع االستهالكية متجنبًا مظاهر  الطيباتـ 3
ة وشرعية تسرت اخلبائث والفحشاء فيكون األكل حالاًل وفق ضوابط الشريعة وتكون املالبس منضبط

اليت تقدم اخلدمات السياحية هات اإلنسان وال تظهر عوراته ،وهذه من املعايري املهمة اليت تسعى أغلب اجل
 (2)إىل توفريها ومنع ما خيالفها حىت تكون وفق املعايري الشرعية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقيقة مفهوم السياحة يف القرآن الكرمي (.فوزية الصادق العموري ،د.أشرف زيدان،د.فخر األدب ،1)

،أكتوبر  4،العدد  3د جملة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية ،اجمللوضوابط شرعيتها،
 .82، ص 2017

 2018،أطروحة دكتوراه  ء الواقع املعاصر ضو يفالسياحة والضيافة : رؤية قرآنية ،(صباح مريغين 2)
 .12يف معارف الوحي والقرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية ماليزاي ص

 
ه السائح املسلم أو من يقدم اخلدمة السياحية السلوك :مما جيب أن يتحلى بالسلوك املهذب السوي  ـ4

ليم الدين اإلسالمي ويف جمال املعامالت خاصة فال يرفع اإلنسان صوته تعا نوالتصرفات احملرتمة اليت تعرب ع
على مسلم آخر مثالً وأن يراعي غريه األوىل ابحلاجة وأن يبتسم يف وجه أخيه ،وغريها من مظاهر السلوك 

 جاءت به تعاليم الدين اإلسالمي. املهذب الذي
ان املسلم ،فال يقوم ابلكماليات وهو يف حاجة سلإلن:وهنا َييت ترتيب احلاجة مراعاة األولوايت  ـ5

ألشياء ضرورية ،مثاًل ال جيوز له اإلقرتاض للقيام برحلة سياحية ،أو لديه دخل حمدود ويبذر يف رحلته 
 عي ويرتب الضرورايت مث التحسينات والكماليات.السياحية ،إذ على السائح املسلم أن يرا

ّلى به شركات السياحة خاصة واليت تعكس صور اإلسالم حن تت:معيار جيب أاإلتقان واإلحسان ـ 6
وتعاليمه فيجب أن تتعامل هذه الشركات ابلصدق واألمانة والدقة يف آداء خدماهتا فال جيب أن تستغل 

س عليه أو تبتزه ،فهذه األعمال ليست من اإلسالم يف شيء ،إذ السائح املستفيد من اخلدمة وأن تدلّ 
إن هللا حيب إذا عمل ))يه وسلم ابلصدق واألمانة واإلخالص يف العمل فيقولل عيوصينا نبينا صلى هللا
لذلك جيب أن هتتم الشركات السياحية بتطبيق هذه (( من غشنا فليس منا))ويقول (( أحدكم عمل أن يتقنه

 أمة ب أن تكون القوانني واللوائح السياحية مشددة يف هذه املعايري ألهنا تعكس تعاليماملعايري ،وجي
 (1)اإلسالم.

:فيجب أن ال ينشغل السائح عن آداء الواجبات والفرائض احملافظة على واجبات الدين وفرائضه ـ 7
ئض أثناء النشاط الشرعية ،كأن ينشغل عن أداء فريضة الصالة مثاًل أو صلة األرحام فال يرتك الفرا

لدين اإلسالمي ،وجيب تسهيل ابات السياحي ،فهذه الواجبات أوىل ابلعمل ،واحرتامها هو أساس من واج
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وتوفري أماكن للصالة حىت ال يضيعوها أو يشق عليهم أداء هذه الفرائض يف أماكن األنشطة السياحية 
 .(2)الذهاب ألماكن بعيدة ألداء هذه فريضة الصالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،حبث ضمن  ط الشرعية للسياحة يف ضوء القواعد الفقهيةالضواب(أ.د.حسني حسني شحاتة ،1) 
 .5،ص 26/11/2005ظور إسالمي واقتصادي ،جامعة األزهر ،نمن مأحباث ندوة السياحة يف مصر 

 23،ص مرجع سابق السياحة يف ضوء القرآن(انجحة أزهري ،2)
 
 :متطلبات السياحة احلالل)ب( 

نشره مؤشر السياحة احلالل العاملي حول متطلبات السياحة من اجلدير ابلذكر يف هذه اجلزئية هو ما     
 ها لدى الدولة املضيفة للسياحة وميكن توضيحها يف اآليتداحلالل اليت ختتلف ضرورة وجو 

 ـ ضرورايت جيب أن توفرها الدول اليت تتبع برانمج السياحة احلالل وهي:1
 الل ـ الطعام احل

 ـ أماكن للصالة ومتطلباهتا
 اسبة وصديقة للبيئةـ محامات من

 ـ توفري األمن واحلماية من اإلرهاب وخاصة التطرف اإلسالمي
 يات من املهم توفريهاجـ حا2

 ـ اخللفيات واألسباب االجتماعية أي مراعاة التقاليد والعادات االجتماعية
 ـ اخلدمات املقدمة يف شهر رمضان وخصوصيتها

 لسياحية يف التعامل مع السائحني.خربة السكان احملليني وخاصة مقدمي اخلدمة ا ـ
 ني.حـ حتسينات مهمة وتوفريها له شرحية كبرية من السائ3

 ـ توفري أماكن اخلصوصية سواء للعائالت أو النساء. 
 (1)ـ عدم تقدمي خدمات مبظاهر غري حالل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HALAL CRESCENT  , Global Muslim (.أنظر املؤشر العاملي للسياحة احلالل يصدر سنوايً عن 1) 

Travel Index 
 
 
 

https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
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 ن مفهوم السياحة احلاللمطلب اثن:موقف تشريع السياحة اللييب م 
فهوم السياحة احلالل الذي أصبح بشأن م يف هذه اجلزئية يتم توضيح موقف قانون السياحة اللييب        

منتشر بشكل عاملي ،وأساسًا أفرد املشرع اللييب تشريع خاص ابلسياحة يف ليبيا نظرًا ألمهية موقعها وما 
افية ،ورغم امكاانهتا السياحية الكبرية إال أهنا ال تزال تعاين من تتمتع به من بيئة سياحية متنوعة طبيعية وثق

ة الوافدة من اخلارج بسبب ما تعانيه من توتر سياسي وضعف يف املستوى السياح تدين كبري يف معدل
األمين ولكن هذا ال مينع البحث عن البيئة القانونية املناسبة للسياحة احلالل ولذلك نوضح فيما يلي 

ختصة ن السياحة اللييب من مفهوم احلالل ،وقبل ذلك نشري إىل أن اجلهة احلالية املعنية واملموقف قانو 
تابعة املؤسسات السياحية وخدماهتا هي اهليئة العامة للسياحة بعد أن كانت وزارة مستقلة تعىن بتنظيم مب

 (1).السياحة ومراقبتها
 قانوان  الفقرة األوىل :املهن واخلدمات السياحية املسموح هبا 

فإنه نص على املهن  السياحيةابلنظر يف قانون السياحة اللييب وضوابطه بشأن أتسيس الشركات        
،إذ تتنوع هذه املهن يف جماالت الفنادق والرحالت وزايرة األماكن الثقافية 15السياحية يف املادة 

 يف اآليت: ونبينها كما وضحها القانون (2)والطبيعية
 .ت السياحية املختلفة اجلماعية ، أو الفردية داخل ليبيا ، وخارجهاـ تنظيم الرحال1
 . ر وحجز األماكن يف وسائل النقل املختلفة لغرض السياحةاكر السفـ بيع تذ2
 . ـ حجز الغرف يف احملال العامة السياحية ، وغري ذلك ممايتعلق إبقامة السائح داخل ، وخارج ليبيا3
 . شريات لغرض السياحةـ تقدمي خدمات احلصول علي أت4
 . عاملة بليبياتأمني الـ القيام إبجراءات التأمني لصاحل السائح لدي شركة ال5
 . ـ القيام بنشاط النقل السياحي مبختلف وسائله6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2012 /24/7الصادر بتاريخ  199(قرار وزير االقتصاد رقم 1)
ؤثرة التحدايت والعوامل امليف ،د.عبداحلفيظ اهلروط ،د.فراس أبوقاعود ،(.د.جنيب حممد محودة الشعا2)

،جملة كلية يف دول الربيع العريب مع اإلشارة إىل السياحة يف ليبيا يف جذب االستثمارات  السياحة
 45، ص 2015سنة  43تصادية اجلامعة ،العددبغداد للعلوم االق

 . خدمات اإلرشاد والدليل السياحي ـ7
ة وتسويقها وتقدمي اخلدمات م املهرجاانت ، واحلفالت الفنية ، واملعارض ، واألسابيع السياحيـ تنظي8

 . السياحية للمؤمترات
 . ـ امتالك وتشغيل احملال العامة السياحية املختلفة9
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 . ري للمهن السياحيةـ الوكيل التجا10
 (1).مهنة سياحيةـ أي نشاط أخر تقرره اللجنة الشعبية العامة للسياحة واعتباره 11

هذه جمموعة املهن اليت ميكن للمؤسسات السياحية ممارستها وفقًا لقانون السياحة اللييب والئحته        
عن أي موانع أو أنشطة حمظورة فإن  منها ،إال أنه بتتبع نصوص القانون والبحث 15التنفيذية يف املادة 

الل كإقامة النوادي ر أي نشاط سياحي غري حمنع أو حظ املشرع مل ينص يف هذا القانون صراحة على
وكأن املشرع يريد أن يفهمنا أنه ال مكان غري صريح ،مفهوم احلالل ابلنسبة للمهن السياحية الليلية مثالً ،ف
عرضه من تشريعات عامة تبني مكانة املباح واحلالل لدى  داً إىل ما سيتمهوم املخالفة واستنالغري احلالل مبف
 ونظامه القانوين.  اجملتمع اللييب

 فقرة الثانية : حمظورات قانون السياحة وعقوابهتا.ال
نبني يف هذا اجلانب ما يتعلق بشكل مباشر مبفهوم احلالل أو مشروعية العمل املتفق مع الشريعة      

دت عىن ما مينعه قانون السياحة اللييب وفق مفهوم املشروعية والشريعة اإلسالمية ،وهنا حداإلسالمية ،مب
حة التنفيذية لقانون السياحة اللييب املخالفات أو األعمال اليت متثل إخالاًل ابلتزامات من الالئ 22املادة 

 العمل السياحي وابلتايل يعاقب عليها القانون وهي:
 امه وفق اإلذن الذي منحه حق مزاولة النشاط ،أو قّصر يف مهنته جتاه املستفيدين ـ إذا ختلف عن أداء مه1
 شروعة ومضرّة ابالقتصاد الوطينا دخل يف منافسة غري مـ إذ2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشأن السياحة اللييب  2004( لسنة 7)قانون رقم لتنفيذية للمن الالئحة ا 15املادة (.1)
ـ إذا ارتكب عماًل ماسًا بسمعة السياحة يف ليبيا أو مارس املهنة بصورة تتناىف مع األخالق واآلداب 3

 (1)العام والنظام العام.

هنة السياحية أي يف حال ارتكاب مقدم اخلدمة السياحية أايً من تلك املخالفات يلغى إذن مزاولة امل     
من قانون السياحة  28يسحب ترخيص الشركة السياحية ويتم إيقاف أدائها خلدماهتا كعقوبة وفق املادة 

 اللييب
ات السياحية يف ليبيا فإن أقرب ما و من خالل تتبع مفهوم احلالل أو ما ميس هذا املفهوم من التشريع

من الالئحة  32،إضافة أن هذا ما دعمته املادة يالمس هذا املفهوم هو الفقرة الثالثة من هذا النص 
 التنفيذية للقانون 

حيث بينت يف الفقرة األوىل والثالثة أن اإلخالل ابآلداب العامة خمالفة ميكن ابرتكاهبا إلغاء اإلذن مبزاولة 
سياحي ،ويف احلقيقة أن مصطلح األخالق واآلداب العامة مصطلح واسع ميكن تصوره بعدة النشاط ال

ال ولكن القانون اللييب ومن خالل التزامه بضوابط الشريعة اإلسالمية أفرد تشريعًا خاصًا ابألخالق أشك
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ياحة واآلداب العامة ميكن من خالل تطبيق نصوصه يف جمال األنشطة السياحية أن تعكس مفهوم الس
بشأن  2016لسنة  11م احلالل وفق معايري الشريعة اإلســــالمية وتعاليمها ،هذا القانون هو القانون رق

 محاية اآلداب العامة والذي منع األنشطة التالية:
ـ حضر األعمال الفنية يف األماكن العامة إال إبذن ،وأبي حال ال جيوز الرتخيص ابلعروض اخلليعة أو 1

 ون.خلة ابحلياء أو اليت يقصد هبا اإلاثرة اجلنسية ،هذا ما بينته املادة األوىل من القانالفاضحة أو امل
 ـ حيضر التحريض على الفجور والفسق أبي شكل.2
 ـ ارتكاب أعمال الفاحشة أو االتفاق عليها سواء كان يف حمل عام أو ملحق.3
  (2)وأحكام الشريعة اإلسالمية.ـ العروض الرايضية اخلادشة للحياء واملنافية لآلداب العامة 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.حسني مأمون عالن ،واقع وآفاق صناعة السياحة يف ليبيا ،املركز املهين العايل للسياحة والفندقة (.1)

 61.ص2006،الطبعة األوىل ،
 2004لسنة  7ر الالئحة التنفيذية للقانون رقم إبصدا 2004لسنة  139( قرار جملس الوزراء رقم 2)

 بشأن السياحة. 
يتبني أن مفهوم أحكام الشريعة اإلسالمية تبدو واضحة املعامل يف ممارسة النشاط  ومن خالل ما سبق       

فاهيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية ملمارسة أعمال السياحي يف ليبيا ومن هنا يتبني أن املشرع اللييب أدرج م
قانون أي أن املشرع يف  السياحية يف ليبيا وإن كان األمر بشكل غري صريح يتضمن مصطلح احلالل

السياحة اللييب مل يستعمل مصطلح احلالل بل شدد على عدم ممارسة أي أعمال منافية للشريعة اإلسالمية 
 .نظاممتس األخالق واآلداب العامة وال

 العالقة ابلنشان السياحي  مطلب اثلث:مضمون احلالل يف التشريعات ذات
يث تبني أن مفهوم احلالل ضمنه املشرع من خالل عرض موقف املشرع اللييب يف قانون السياحة ح      

دون استخدام املصطلح أسوة ابلدول اليت تعتمد مصطلح احلالل يف منظومتها السياحية إال أن هذا ال 
 أجانب ليس لديهم خلفية تشريعية عن تضمني ي ألن النشاط السياحي يف أغلبه يتعامل مع سائحنييكف

استعمال وسائل تعريفية أخرى تبني أن السياحة يف ليبيا مصطلح احلالل وابلتايل قد يكون من األفضل 
مدى اهتمام املشرع  سنحاول توضيحه وهو ماهذا ،تقع ضمن نظام قانوين يتبع مبادئ الشريعة اإلسالمية 

ختاطب املعنيني ابلسياحة بشكل غري اليت و يري يف التشريعات والقوانني اللييب بوضع أهم الضوابط واملعا
تضع ضوابط عامة أساسية وخاصة أن  ابعتبار هذه التشريعات عامة وجمردة عات والقواننييف التشري مباشر

ريعات ذات العالقة منها قانون األنشطة االقتصادية عدم اإلخالل ابلتشقانون السياحة اللييب أشار إىل 
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لسياحية قانون العقوابت وقانون اآلداب العامة وغريها من القوانني اليت ختاطب مقدمي اخلدمات او 
 .واملستفيدين من تلك اخلدمات

صوص نوضح فيما يلي أهم املعايري اليت تضمنها التشريع اللييب من خالل تتبع وجود تلك الضوابط يف الن
 التشريعات القانونية أو اللوائح أو القرارات املنفذة لتلك

 أوال : اإلعالن الدستوري

 2011أغسطس  3عن اجمللس الوطين االنتقايل بتاريخ اإلعالن الدستوري هي وثيقة دستورية صادرة       
جديد للبالد ،وابلبحث بعد أحداث ثورة فرباير ،وهي مبثابة دستور مؤقت للدولة إىل حني إصدار دستور 

ن أن تؤسس هبا النظام العام للدولة من خالل توضيح مكانة الشريعة يف هذه الوثيقة عن اإلشارات اليت ميك
واهلوية الدينية ملواطنيها ،ومدى انسجام تشريعاهتا مع الشريعة اإلسالمية ،يتبني أن  اإلسالمية يف الدولة

شارة سيس األجيال القادمة على روح اهلوية اإلسالمية ،رمبا هي إاإلعالن الدستوري يشري يف ديباجته إىل أت
لى تنشئة اجملتمع واضحة وهي ليست جبديدة عن اجملتمع اللييب والذي يعترب مجيع سكانه مسلمني سنة ،ع

 إال أن اإلعالن الدستوري يف املادة األوىلعلى روح الشريعة اإلسالمية وابلتايل إابحة احلالل وحترمي احلرام ،
ريعة اإلسالمية املصدر الرئيس للتشريع ،وهذا منه ينص بشكل صريح على أن ليبيا دولة دينها اإلسالم والش

مكانة الشريعة اإلسالمية يف الدولة وتشريعاهتا وابلتايل فإن  بيان واضح يف هذه القواعد الدستورية على
واعد أساسية دستورية تدل على القوانني تستمد نصوصها بشكل رئيسي من الشريعة اإلسالمية وهذه ق

 (1)مكانتها يف قوانينها.

 ا : قانون العقوابت اللييباثني
ابع العام لنظام التجرمي يف الدولة وخاصة إذا من القوانني األساسية املهمة واليت متثل نصوصها الط      

ثين أحداً إال بقانون كان هذا التشريع منسجم مع قواعد الشريعة اإلسالمية ونصوصه عامة وجمّردة ال تست
يالمس مفهوم احلالل يف بعض نصوصه واليت ختاطب مجيع من هو  صريح فإن قانون العقوابت اللييب جنده

نه ينص يف املادة الرابعة منه على أنه يسري على املواطن اللييب واألجنيب الذي على إقليم الدولة ،وخاصة أ
 يرتكب جرمية على اإلقليم اللييب

جّرم قانون العقوابت  هلهو ولكن السؤال الذي يطرح اآلن ، فن والطائرات والسفاراتابعه كالسوتو  
أي أنه ال خياطب مباشرة السائح  السياحة غري احلالل ،وإن كان النص بشكل غري مباشر اللييب مظاهر

أو مقدم اخلدمة السياحية يف جمال السياحة وإمنا ما يفعله السائح أو مقدم اخلدمة السياحية  والذي يقع 
ختل أحكامه  ( أبن هذا القانون ال14يف املادة) حتت اخلطاب القانوين،ومن هنا جند النص صريح وواضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلشريعة الغرّاء أي  
 . 2011اغسطس  3(. دابجة اإلعالن الدستوري اللييب الصادر بتاريخ 1)
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حكام الشريعة اإلسالمية الشريعة اإلسالمية وإن وجد تعارض فاألوىل تطبيق ا أن هذا التشريع حيرتم أحكام
(مكرر وكذلك جترمي األفعال 417،ومما يالمس قواعد الشريعة هي جترمي أعمال الدعارة وممارستها يف املادة )

 (1)م للسياحة احلالل.ملخلة ابحلياء ويوفر املناخ املالئالفاضحة يف األماكن العامة وهذا التجرمي مينع املظاهر ا
 اثلثا  :قانون حترمي اخلمر

من التشريعات املهمة اليت توفر البيئة القانونية احلالل استنادًا إىل مبادئ  يعترب قانون حترمي اخلمر      
مي اخلمر وينص يف الشريعة اإلسالمية ،إذ ينص القانون بشكل واضح وصريح يف مادته األوىل على حتر 

ال ،بل عاقب القانون حىت غري لى معاقبة حائزها واملتعامل معها أبي شكل من األشكاملادة الرابعة ع
املسلم الذي تناول اخلمور يف أي مكان ،هذا يبني بشكل جلي واضح توفري عنصر مهم من عناصر أو 

مية ،األمر الذي تبيحه بعض الدول اإلسالضوابط السياحة احلالل وهي حترمي اخلمور ومنع تداوهلا يف ليبيا 
 .(2)وتسمح ببيعه

 رابعا  :قانون إقامة حد الزان
جتدر اإلشارة إىل هذا القانون ابعتباره يتضمن قواعد قانونية عامة ختاطب اجلميع ،فكل من ثبت        

يف نصوص القانون  فعله الزان فإنه وفق هذا القانون معاقب حدًا طبقًا للشريعة اإلسالمية ،هذا ما ورد
حمصنًا فريجم حىت املوت ،هذه فعله الزان وهو غري حمصن ابجللد مائة جلدة وإذا كان فيعاقب من ثبت 

 .قواعد قانونية تدعم توفري بيئة حالل
عكس بعض الدول اليت تبيح ومتنح اإلذن إبنشاء أماكن ألعمال البغاء واليت تتناىف مع تعاليم الدين 

 (3)ى تلك احلرمات.ضع هلا حدود تطبق على املعتدي علاإلسالمي وحيرمها وي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
للبحوث والدراسات العلمية ،الطبعة املركز القومي اللييب ، شرح القانون اجلنائيد.حممد رمضان ابره ،(. 1)

 93،ص 1997األوىل ،
 بشأن حترمي اخلمر. 1994لسنة 4املعدل للقانون رقم  2016لسنة  21ون رقم (.قان2)
بشأن إقامة حد  1973لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016لسنة  22(.قانون رقم 3)

 انون العقوابت.الزان وتعديل بعض أحكام ق
 

 :قانون منع املعامالت الربويةخامسا  
لذكر القانون اخلاص مبنع املعامالت الربوية يف املصارف الليبية ،حيث أن قد يكون من اجلدير اب         

املعامالت املالية من ضمن اخلدمات اليت يستفيد منها السائح وابلتايل ،فإن هذا القانون مينع املعامالت 
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 مصطلح فائدة الفائدة ويعاقب املتعاملني هبا ،وألغى يف املادة الثنية منه أي إشارة إىلاملبنية على الربوية 
  (2)،هذا األمر من دعائم البيئة احلالل يف ليبيا.

بشكل عام تعترب التشريعات العامة يف ليبيا مثلما مت اإلشارة إىل أمهها تتوافق مع أسس الشريعة        
ة اً مهما يف توفري الظروف املالئمة لتكوين بيئة قانونية تتناسب مع السياحيل تشكل أساساإلسالمية وابلتا

احلالل واليت حنن بصدد تقفي آاثرها ضمن التشريعات والقوانني يف ليبيا ،ورغم عدم اإلشارة املباشرة 
 يئة السياحيةملصطلح السياحة ضمن هذه التشريعات إال أن هذه القواعد عامة وليست مباشرة ختاطب الب

ة ،وإمنا حيتاج املشرع إىل سن ،كذلك ليست هذه القوانني وحدها من توفر البيئة احلالل املتكاملة للسياح
بعض القوانني اخلاصة بتفاصيل اخلدمات السياحية واألغذية احلالل اليت يسعى املختصون إىل وضع 

وحتتاج إىل خرباء  أصبحت دقيقة مقرتحات تبني مواصفات الغذاء احلالل ،وخاصة أن مكوانت الغذاء
 (3)وخمتصني لبيان احلالل منها وغري احلالل.

 وابط استرياد السلعسادسا  :ض
ابلبحث عن األسس القانونية اليت تتصل مبفهوم احلالل جند جمموعة من الضوابط اليت نصت عليها      

وتعديالته والئحته التنفيذية  2010نة لس 23قرارات إدارية تنفيذاً لقانون مزاولة األنشطة االقتصادية رقم 
سترياد ،نص القرار يف املادة ضوابط التصدير واال بشأن 2012لسنة  188وعلى قرار جملس الوزراء رقم 

الثالثة منه على صالحية الوزير املختص حبضر استرياد وتصدير السلع العتبارات دينية أو صحية أو أمنية،  
بشأن السلع احملظور  2012لسنة  199عن وزير االقتصاد  القرار تنفيذا لالعتبارات الدينية صدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشأن منع املعامالت الربوية. 2013لسنة  1(.قانون رقم 2)
حبث مقدم ضمن املؤمتر العلمي ات الليبية ملنتجات احلالل ،املواصف الفيتوري ،(.أ.طاهر أمحد حسني3)

  4.ص 2016اكتوبر /16/17األول لألمن الغذائي وسالمة الغذاء ،
 :اآليتك  من القرار 3املادة  استريادها وكان نص

 حيضر استرياد السلع التالية:))
 ـ اخلنازير احلية وحلومها وجلودها وكافة مشتقاهتا.1
 واملشروابت الكحولية جبميع أنواعها.ـ اخلمور 2
ـ اللحوم احملفوظة واملعلبة واألطعمة احملّضرة منها ،والشحوم احليوانية لغرض االستهالك البشري ابستثناء 3

    (1(()وابط الشريعة اإلسالمية......،املذبوحة واحملّضرة وفقاً لض
هذه السلع وكذلك مشتقاهتا تنفيذ للقوانني اليت مت بياهنا أن  تبني هذه القرارات واليت هي عبارة عن         

حمظور  توريدها إىل ليبيا وكل هذه احملظورات توفر بيئة أساسية للسياحة احلالل ووفق ضوابط الشريعة 
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تضمن مفهوم احلالل أو ما فإن ما مت عرضه من أهم التشريعات والنصوص اليت توأخريًا ، (2)اإلسالمية
احلنيف ،يعترب نصوص تشريعية عامة تبني األساس العام أو املبادئ اليت يعيش عليها اجملتمع  أابحه الشرع

حرمه هللا اللييب ،وكذلك من خالل القاعدة الفقهية اليت تفيد أن األصل يف األشياء احلل واإلابحة إال ما 
 مؤسسات نص أو يسمح إبنشاء بياهنا تفيد أن املشرع اللييب مل يعلى عباده ،فإن القواعد العامة اليت مت

وهذا املنع القانوين ليس يف جمال السياحة ل تسمح بتقدمي خدمات غري حالل أو بيع سلع غري حال
ذلك واضحاً يف التشريعات اليت  ،ويبدوفحسب بل يف خمتلف اجملاالت األخرى وعل كامل اإلقليم اللييب 

 .مت بياهنا
 

 النتائج والتوصيات
 من النتائج حناول توضيحها يف التايل: توصل البحث إىل جمموعة

عامة النشاط السياحي يف ليبيا فإن اجلهة املسئولة عن إدارة النشاط هي هيئة  ـ نظرًا لتدين مستوى1
 وليست وزارة مستقلة.

ادئ الشريعة اإلسالمية بداية من القواعد الدستورية العليا اليت توضح البنية لتشريع اللييب أسس ملبـ ا2
إن النص على ذلك صراحتًا يفيد وابلتايل فإن النظام القانوين يتضمن مصطلح احلالل و  للدولة األساسية

 .غري حالل وهذا مامل ينص عليه املشرّع يف ليبيا استثناء بوجود بعض األسس القانونية ألمور
منظمة ضمن النصوص القانونية اليت متس مفهوم احلالل واللوائح والقرارات ذات العالقة موزعة وغري ـ 3

 تشريع موحد.
ى ضوابط الشريعة احلالل ضمن النصوص القانونية ،بل نص عل ـ إن املشرع اللييب مل يستعمل مصطلح4

 تتضمن ذات املعىن. اإلسالمية واليت
 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 28/4/2012صادر بتاريخ عض السلع ال( بشأن حظر استرياد ب199(. قرار وزير االقتصاد رقم)1)
يف ليبيا ،املركز املهين العايل للسياحة والفندقة  حة(ـ أ.حسني مأمون عالن ،واقع وآفاق صناعة السيا2)

   7،ص 2006،الطبعة األوىل ،
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ابألخالق  احلالل واكتفيا بشكل صريح على مفهوم امل ينص والئحته التنفيذية ـ قانون السياحة اللييب5
شرع على استعمال  ركز املاآلداب العامة ومن املعلوم وبشكل عام أن اجملتمع اللييب جمتمع حمافظ وابلتايلو 

 احلالل. هذا املصطلح والذي يتضمن مفهوم
 ومن خالل جمموعة هذه النتائج نرى بيان بعض التوصيات ابخلصوص وهي كاآليت:

 ىت تعود احلركة السياحية إىل البالد.ـ جيب العمل على توفري االستقرار السياسي واألمين ح1
البشرية الالزمة النتشار من خالل البنية التحتية أو املوارد هم سواء ـ جيب العمل على تنمية هذا اجملال امل2

 السياحة يف البالد.
ريعة ـ برغم البيئة االجتماعية املالئمة إال أن البيئة القانونية حتتاج تطوير يف نفس االجتاه أي ضوابط الش3

 اإلسالمية.
ن أن يشكل عامل جذب الذي ميكـ جيب وضع تشريع أكثر وضوحًا جيمع معايري السياحة احلالل و 5

 ة وامللتزمة مبعايري الشريعة اإلسالمية. للسياحة احملافظ
ـ الرتكيز على نشر مضمون التزام تشريع السياحة بضوابط الشريعة اإلسالمية للمستفيد األجنيب والذي 6

 عي تضمن التشريع ملفهوم احلالل.قد ال ي
 ري أماكن إلقامة الصالة.حية بتوفـ النص يف القانون على إلزام األماكن السيا7
 

 قائمة املراجع
 أوال  الرسائل العلمية

دكتوراه ،اجلامعة القواعد الفقهية يف اجتماع احلالل واحلرام وتطبيقاهتا املعاصرة،د.حيىي موسى عبدهللا ،ـ 1
 .2004األردنية ،

خاص إىل ارة بشكل محاية املستهلك يف خدمات الضيافة الصديقة للمسلمني مع اإلش،SAMIHA.A ـ2
 .2017رسالة ماجستري ،مركز حبوث احلالل ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ،ر ،خدمات وكاالت السف

يف  2018روحة دكتوراه ،أط السياحة والضيافة : رؤية قرآنية يف ضوء الواقع املعاصرـ صباح مريغين ،3
 ماليزاي.معة اإلسالمية انية اجلامعارف الوحي والقرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنس

يف معارف  2009،رسالة ماجستري  السياحة يف ضوء القرآن الكرمي )دراسة استقرائية(ـ انجحة أزهري ،4
 سالمية العاملية ماليزاي.اجلامعة اإلالوحي والرتاث ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 

للمسلمني مع اإلشارة بشكل يقة يافة الصدمحاية املستهلك يف خدمات الض   HAMIDAH AYOB  ـ5
املعهد الدويل لبحوث  2017خاص إىل خدمات وكاالت السفر ،رسالة ماجستري يف إدارة صناعة احلالل

 احلالل والتدريب ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
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  :الكتباثنيا  
 للسياحة والفندقة لعايلاملهين ا ـ أ.حسني مأمون عالن ،واقع وآفاق صناعة السياحة يف ليبيا ،املركز6

 .2006،الطبعة األوىل ،
الدمام :دار اجلوزي  أحكام السياحة وآاثرها دراسة شرعية مقارنة ،د.هاشم بن حممد بن حسني انقور ،ـ 7

 .2005،الطبعة األوىل 
وىل دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،الطبعة األمدخل إىل علم السياحة ،ملوخية ، ـ د.أمحد فوزي8
،2008. 
املركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ،الطبعة شرح القانون اجلنائي اللييب ،ـ د.حممد رمضان ابره ،9

 . 1997األوىل ،
 

 اثلثا  :البحوث العلمية
ى السياحة يف جنوب شرق آسيا ،دراسة حالة اتيالند ، شهادة احلالل وأثرها عل NURDIANSYAHـ 9

 .2016لوم االجتماعية يف جنوب شرق آسيا ألول للعامقدم يف املؤمتر العلمي 
،حبث اآلاثر اإلجيابية والسلبية للسياحة يف ضوء الشريعة اإلسالمية د.عبدالتواب سيد حممد إبراهيم ، ـ10

 . 26/11/2005إسالمي واقتصادي ،جامعة األزهر ،ضمن أحباث ندوة السياحة يف مصر من منظور 
التحدايت والعوامل  داحلفيظ اهلروط والدكتور فراس أبو قاعوددكتور عبلـ  الدكتور جنيب الشعايف وا11

املؤثرة يف جذب االستثمارات السياحية يف دول الربيع العريب مع اإلشارة إىل السياحة يف ليبيا ،حبث منشور 
 .2015لسنة  43للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد  يف جملة كلية بغداد

حبث مقدم ضمن املؤمتر العلمي واصفات الليبية ملنتجات احلالل ،املتوري ،الفيأ.طاهر أمحد حسني ـ 12
 .  2016اكتوبر /16/17األول لألمن الغذائي وسالمة الغذاء ،

ور التخطيط السياحي املمنهج يف نشر د ،فوزية العموري والدكتور أشرف زيدان والدكتور فخر األدبـ 13
لسنة  23منشور يف جملة جامعة املدينة العاملية ،العدد  بيا ،حبث ليثقافة التنمية السياحية بني السكان يف

2018. 
تصور اجملتمع املسلم جتاه التنمية السياحية يف ساابنج مبقاطعة آتشيه يف اندونيسيا    MYNA YUSUFـ 14

 .2015تخطيط احلضري،رسالة ماجستري يف ال
MUSLIM COMMUNITY PERCPTION TOWARDS TOURISM DEVELOPMENT IN 
SABANG ,ACEH ,INDONESIA. 

 ALFIANـ شهادة احلالل وأثرها على السياحة يف جنوب شرق آسيا ،دراسة حالة اتيالند ،للباحث 15

NURDIANSYAH  2016شرق آسيا مقدم يف املؤمتر العلمي األول للعلوم االجتماعية يف جنوب. 
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 “Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism 
in Thailand”  in The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social 

Sciences.. 
 

 رابعا  :القوانني
 وتعديالته.للييب ـ.أنظر قانون العقوابت ا1
 مي اخلمر.شأن حتر ب 1994لسنة 4املعدل للقانون رقم  2016لسنة  21ـ.قانون رقم 2
بشأن إقامة حد  1973لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016لسنة  22ـ.قانون رقم 3

 الزان وتعديل بعض أحكام قانون العقوابت.
 تصادية والئحته التنفيذية.ة االقبشأن مزاولة األنشط 2010لسنة  23ـ قانون رقم 4
 نفيذية.حته التبشأن السياحة والئ 2004لسنة  7ـ قانون رقم 5
 بشأن محاية اآلداب العامة. 2016لسنة  11ـ قانون رقم 6
 ـ القرارات اإلدارية ذات العالقة بتنفيذ القوانني.7
 

  


