
 السابعالعدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجملة املفــــكر 

 جامعة حممد خيضر بسلرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلية احلقوق والعلوم السياسية 

 

 ماهية اهلجرة غري الشرعية
 

 الدكتور عبد احلليم بن مشري
 أستاذ حماضر "أ" بللية احلقوق والعلوم الشياسية

 جامعة حممد خيضر بشلرة
 

 ص:امللخ
ضلىي يف ٘برٗ اٌلهاٍخ رٍَُؾ 

اٌؼىء ػًٍ ِبُ٘خ اذلغوح غَت اٌشوػُخ، 

ومٌه ِٓ ِٕـٍك وعىك ِشىً يف رؼوَف 

٘نٖ اٌظب٘وح، فبطخ ئما ػٍّٕب ثأْ ٕ٘بن 

افزالف ثُت اٌجبؽضُت االعزّبػُُت وِب عبء 

يف اٌزؼوَفبد ادلملِخ ِٓ ادلٕظّبد اٌلوٌُخ 

وثؼغ اٌزشوَؼبد اٌىؿُٕخ، فمل عبءد ٘نٖ 

زؼوَفبد غَت ِزـبثمخ فُّب خيض ثُبْ اٌ

ؽلوك ٘نا إٌىع ِٓ اذلغوح، وثبٌزبيل 

ظهود اٌؼلَل ِٓ ادلظـٍؾبد ادلَزؼٍّخ يف 

٘نا اجملبي ٔنوو ِٕهب: األفواك ثلوْ وصبئك، 

اذلغوح غَت ادلوالجخ، وغَت اٌمبٔىُٔخ، وغَت 

وٌٕب ِٓ باٌشوػُخ، ويف ِمبثً ٘نا اٌزؼلك ؽ

َ اذلغوح فالي ٘برٗ اٌىهلخ ػجؾ ِفهى

غَت اٌشوػُخ، ِٓ فالي رؼوَفهب، ودتُُي٘ب 

 ػّب َشبهبهب ِٓ ِظـٍؾبد.

 
 
 

 

Résumé : 

Nous avons essayé dans l'étude 

suivante a  déterminer la nature de 

l'immigration illégale, et ainsi de 

sortir d'un problème dans la 

définition de ce phénomène, surtout si 

nous savons qu'il ya une différence 

entre chercheurs en sciences sociales 

et les définitions fournies par les 

organisations internationales et 

certaines législations nationales, est 

venu ces définitions qui ne sont pas 

identiques pour définir les limites de 

ce type de migration, et donc apparu 

de nombreux termes utilisés dans ce 

domaine, notamment: les personnes 

sans papiers, l'immigration non 

contrôlé, et non légale, illégale, et en 

face de cette diversité qui nous 

entoure on va essayer à travers 

l’étude suivante, ajuster le concept 

d'immigration illégale, à partir de 

leur définition, et distinguer ce qui 

est des termes similaires . 
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 مقدمة:
بْ رٕمً ثٍت ئْ ادلززجغ ٌزبهَـ اذلغواد اإلَٔبُٔخ جيل أهنب ِىغٍخ يف اٌملَ، ؽُش و

اٌجشو وال َياي َورىي يف ِٕـمٗ وِٕـٍمٗ ػًٍ اٌجؾش ػٓ األِٓ واٌؼُش اٌوغُل، و٘نا ِب 

ٍَقظٗ ادلفىو اٌلديغوايف اٌفؤٍَ أٌفوَل طىيف يف ِمىٌخ شهَتح ٌٗ: "ئِب أْ روؽً 

اٌضوواد ؽُش َىعل اٌجشو، وئِب أْ َوؽً اٌجشو ؽُش رىعل اٌضوواد". وال خيزٍف اصٕبْ 

ٌوا٘ٓ ػًٍ أْ ثىطٍخ اذلغواد ِزغهخ طىة كوي اٌشّبي، ٘برٗ األفَتح اٌيت يف اٌىلذ ا

أهاػُهب،  وبٔذ رَؼً ئىل غبَخ ولذ لوَت ئىل اٍزمـبة اٌُل اٌؼبٍِخ ِٓ أعً اػّبه

واٍزؼٍّذ يف مٌه وً اٌـوق ادلشووػخ وغَت ادلشووػخ، ِٓ حتفُي وروغُت ورملمي 

و٘نا ِب ؽلس ِٓ أعً اػّبه اٌؼبمل  اٌزَهُالد ٌٍهغوح ئىل اٌزهغَت اٌمظوٌ واٌوق،

غَت أٔٗ اثزلاء ِٓ اٌَزُٕبد، وثبٌٕظو ئىل  اجللَل وونا أوهوثب ثؼل احلوثُت اٌؼبدلُزُت،

اٌزىافل اٌىجَت ٌٍّهبعوَٓ ِٓ عهخ، واوزفبء كوي اٌشّبي  ِٓ اٌُل اٌؼبٍِخ ِٓ عهخ صبُٔخ، 

ثَت لبٔىُٔخ وإُِٔخ ِٓ كلذ اٌلوي اٌغُٕخ ٔبلىً اخلـو، وثلأد يف اختبم ئعواءاد ورلا

 أعً احلل ِٓ اذلغوح ثشىً ػبَ واذلغوح اٌَوَخ ثشىً فبص.

ؤشَت يف ٘نا اٌظلك ئىل أْ ٍل ثبة اذلغوح اٌشوػُخ أكي ئىل رفبلُ ظب٘وح 

اذلغوح غَت اٌشوػُخ، وىَبكح ٔشبؽ شجىبد اجلوديخ ادلٕظّخ يف ٘نا اجملبي فبطخ يف ػمل 

ؽُش ػوف اٌؼبمل اٌىضَت ِٓ األؽلاس ادلووػخ اٌزَؼُٕبد وِـٍغ األٌفُخ اجللَلح، 

 دلهبعوَٓ ٍوَُت غولىا يف ػوع اٌجؾو أو افزٕمىا يف ؽبوَبد اٌجؼبئغ.

ولل ؽبوٌٕب يف ٘نا ادلمبي ِٓ فالي ِب رملَ رزغًٍ ٌٕب األمهُخ اٌجبٌغخ ذلنا ادلىػىع، 

ؽُش  اٌشوػُخغَت اذلغوح  رٍَُؾ اٌؼىء ػًٍ أؽل إٌمبؽ اٌغبِؼخ اٌيت رىزٕف ِىػىع

، وَوعغ اٌَجت  يف مٌه ئىل ؽلاصخ ؽُش االطـالػ٘نٖ األفَت زلً علي ِٓ ال رياي 

اٌفىوَخ وونا ىاوَخ  ادلىػىع ِٓ عهخ، وِٓ عهخ صبُٔخ ٔشَت ئىل االفزالف يف ادلٕـٍمبد 

إٌظو ثُت اٌلوٌخ ادلظله ٌٍهغوح وادلَزمجٍخ ذلب، وػًٍ مٌه َلوه اٌزَبؤي اٌوئٍَُ ذلبرٗ 

 ٌٕمـخ اٌزبٌُخ: ِب ِفهىَ اذلغوح غَت اٌشوػُخ؟اٌلهاٍخ ؽىي ا

ولل ػّلٔب ػٕل ئعبثزٕب ػٓ ٘نا اٌَإاي ئىل اٌجؾش ثلاَخ يف ِفهىَ اذلغوح، مث 

اذلغوح غَت اٌشوػُخ، وؽبوٌٕب ػجؾ ِظـٍؾبهتب، مث أزمٍٕب ثؼل مٌه ئىل دتُُي٘ب ػّب 

 َشبهبهب ِٓ ِظـٍؾبد، و٘نا وفمب ٌٍّؾىهَُت اٌزبٌُُت:

 ف اذلغوح غَت اٌشوػُخ.أوال/ رؼوَ -

 .صبُٔب/ دتُُي اذلغوح غَت اٌشوػُخ ػّب َشبهبهب ِٓ ِظـٍؾبد -
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 :أوال/ تعريف اهلجرة غري الشرعية
ٌٍهغوح رؼوَفبد ِزؼلكح فجبٌٕظو ئىل ِلٌىذلب اٌٍغىٌ صلل أٔٗ عبء يف ٌَبْ اٌؼوة 

ْ ُ٘ ِٓ م٘جىا ِغ أْ اذِلِغَوُح واذُلِغَوُح َمظل هبّب اخلووط ِٓ أهع ئىل اهع، وادلهبعوو

و فالْ أٌ رشجٗ ثبدلهبعوَٓ، وأطً ادلهبعو ػٕل َهإٌيب زلّل طًٍ اهلل ػٍُٗ وٍٍُ، وجت

اٌؼوة فووط اٌجلوٌ ِٓ ثبكَزٗ ئىل ادللْ، َمبي ٘بعو اٌوعً ئما فؼً مٌه، وونٌه وً 

ًٍ دلَىٕٗ ِزٕمً ئىل لىَ آفوَٓ ثَىٕبٖ، فمل ٘بعو لىِٗ، وًََّ ادلهبعووْ ِهبعوَٓ  ُِِق

ألهنُ رووىا كَبهُ٘ وَِبوٕهُ اٌيت ٔشئىا هبب هلل، وحلمىا ثلاه ٌٌُ ذلُ هبب أً٘ وال ِبي 

ؽُت ٘بعووا ئىل ادللَٕخ، فىً ِٓ فبهق ثٍلٖ ِٓ ثلوٌ أو ؽؼوٌ أو ٍىٓ ثٍل آفو فهى 

ِهبعو، واالٍُ ِٕٗ اذلغوح، لبي اهلل ػي وعً:"وِٓ َهبعو يف ٍجًُ اهلل جيل ِواغّب 

فٕغل أْ اذلغوح يف األطً االٍُ ِٓ  إٌَبء(، ِٓ ٍىهح 011 َخآِِ وضَتح وٍؼخ" )

، (1)اذلغوح ػل اٌىطً، ولل ٘بعو ِهبعوح، واٌزهبعو اٌزمبؿغ واذِلِغُو ادلهبعوح ئىل اٌموي

وّب عبء يف اٌمبِىً احملُؾ: ٘غوٖ ٘غوا ثبٌفزؼ، و٘غؤب ثبٌىَوح، طوِٗ، واٌشٍء 

٘غوا و٘غؤب و٘غوح ؽَٕخ، واذلغوح  رووٗ، واالٍُ اذلغوح ثبٌىَو، و٘غو اٌِشون

 .(2)ثبٌىَو واٌؼُ، اخلووط ِٓ أهع ئىل أفوي

واذلغوح ؽَت ػٍُ اٌَىبْ )اٌلديغوافُب( ٍ٘ االٔزمبي فوكَب أو مجبػُب ِٓ ِىلغ 

أِب ػٍّبء االعزّبع  ،ِفو حبضب ػٓ وػغ أفؼً اعزّبػُب أو الزظبكَب أو كَُٕب أو ٍُبٍُب

لي احلبٌخ االعزّبػُخ وزغَُت احلوفخ أو اٌـجمخ فَتوْ ثأْ اذلغوح رلي ػًٍ رج

ؽووخ كافً اجلغوافُب ِٓ ِىبْ رمً فُٗ أٍجبة اٌشل  ٍ٘، و(3)االعزّبػُخ وغَت٘ب

  .(4)واجلنة ئىل ِىبْ َىفو ػىاًِ اٌؼُش واألِٓ

أِب ِٓ إٌبؽُخ اٌمبٔىُٔخ و٘ى ِب َهّٕب، فزوعغ أوىل احملبوالد يف رؼوَف اذلغوح ئىل 

، غَت أْ رؼبهة آهاء 0291 ؽىي اذلغوح اٌلوٌُخ اٌنٌ أؼمل يف ِبٌ ادلٍزمً اٌلويل

ادلشزووُت يف ٘نا ادلٍزمً أكي ئىل األفن ثبدلمزوػ االَـبيل اٌنٌ ؽؼٍ ثمجىي َٔيب، وعبء 

يف ٘نا األفَت أْ ادلهبعو ٘ى: "وً ِىاؿٓ َغزوة هبلف اٌجؾش ػٓ ػًّ أو االٌزؾبق 

نَٓ ٘بعووا ٌٕفٌ اٌغوع اٌنٌ م٘ت ئٌُٗ ادلهبعو ثبٌيوط أو اٌيوعخ أو ثبلٍ األلبهة اٌ

فبذلغوح رؼزرب ؽك ِٓ ؽمىق األفواك ِفبك٘ب ئِىبُٔخ ِغبكهح اٌجالك وونا اٌؼىكح ، (5)األوي

حيك ٌىً فوك أْ  يف فموهتب اٌضبُٔخ اٌيت عبء فُهب: 01ئٌُهب و٘نا ِب ٔظذ ػٍُٗ ادلبكح 

كح ئٌُهب"، غَت أْ ٘نا احلك جيت أْ ُّب يف مٌه ثٍلٖ، وّب حيك ٌٗ اٌؼىَغبكه أٌ ثالك ث

ديبهً كافً  ؽلوك األؿو اٌمبٔىُٔخ اٌيت حتلك٘ب وً كوٌخ ٌلفىي أعٕيب ألهاػُهب، ويف 

 .(6)ؽبٌخ جتبوى ٘نٖ احللوك رزؾىي اذلغوح ِٓ ؽك ئىل ػًّ غَت ِشووع
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ئمْ فبذلغوح رؼزرب ؽمب ِىت دتذ ػٍُّخ اخلووط ِٓ كوٌخ واٌلفىي ئىل ئلٍُُ كوٌخ 

شىً لبٔىين، أٌ ِٓ ادلؼبثو ادلقظظخ ٌنٌه ِغ ئدتبَ ادلمزؼُبد اإلكاهَخ األفوي، أفوي ث

و٘نٖ اذلغوح رًَّ ثبذلغوح اٌشوػُخ، ورىىْ ػبكح  ،ِضً احلظىي ػًٍ رأشَتح اٌلفىي

ِٕظّخ سلـؾ ذلب ِٓ ؿوف كوي اٌمجىي، وِورجـخ ثزٕفُن سلــبد اٌزُّٕخ اٌلافٍُخ، 

ثَالِخ اإلعواءاد اٌمبٔىُٔخ ٌٍؼٍُّخ، ؽُش رزُ يف ورًَّ ثبذلغوح اٌشوػُخ الهرجبؿهب 

 .(7)اٌىلذ اٌوا٘ٓ جبىاىاد ٍفو أو وصبئك ِؼزّلح ِٓ لجً اٌلوٌخ ادلَزمجٍخ وِىافمزهب

ثٕبء ػًٍ ِب رملَ َٔزـُغ اٌمىي ثأْ اذلغوح غَت اٌشوػُخ ٍ٘ ػىٌ اذلغوح 

ٔخ ِغ ِظـٍؼ اٌشوػُخ، فبذلغوح غَت اٌشوػُخ ثلاَخ ٍ٘ ِظـٍؼ ؽلَش إٌشأح ثبدلمبه

اذلغوح، و٘نا األِو َوعغ ثشىً أٍبٍٍ ئىل أْ اٌلوي االٍزؼّبهَخ اٌملديخ وبٔذ لجٍخ 

اٌلوي األوهوثُخ ماهتب، ئم ِٓ ٌٍؼّبٌخ اٌىافلح ِٓ كوي اجلٕىة، ولل وبْ مٌه ثزشغُغ 

وبٔذ يف ؽبعخ ٍِؾخ يف َِبٔلح اجملهىك اٌزّٕىٌ اٌىجَت اٌنٌ أـٍك ِغ هنبَخ احلوة 

ٌضبُٔخ، األِو اٌنٌ ٔزظ ػٕٗ ٘غوح وضُفخ فالي فزوح اخلَُّٕبد واٌَزُٕبد ِٓ اٌؼبدلُخ ا

 0291اٌموْ ادلبػٍ، غَت أْ رواعغ َٔك إٌّى األوهويب فبطخ ِغ األىِخ اٌجزووٌُخ ٌَٕخ 

كفغ وربَبد اٌلوي ادلَزىهكح ٌمىح اٌؼًّ اٌؼوثُخ واإلفوَمُخ ٌغٍك اذلغوح اٌشوػُخ أو ِب 

ظفو و٘ى ِب أكي ئىل ظهىه اٌَوَخ، اٌيت رفبلّذ فبطخ يف ًََّ ثَُبٍخ اذلغوح اٌ

 . (8)اٌؼمل األفَت ِٓ اٌموْ اٌؼشوَٓ

ولجً أْ ٔجلأ يف اٍزؼواع ِب حتظٍٕب ػٍُٗ ِٓ رؼبهَف ٌٍهغوح غَت اٌشوػُخ، ٔشَت 

وبذلغوح غَت اٌشوػُخ، وغَت  لَل ِٓ اٌزَُّبد؛ئىل أْ ٘نٖ اٌظب٘وح أؿٍمذ ػٍُهب اٌؼ

 0221ٔىُٔخ، واٌَوَخ، وؽَت ادلإدتو اٌلويل ٌٍَىبْ واٌزُّٕخ ٌؼبَ ادلشووػخ وغَت اٌمب

ٔظوا ألْ ِظـٍؾٍ ادلهبعو غَت  "فبألطؼ اٍزؼّبي ِظـٍؼ "األشقبص ثلوْ وصبئك

اٌشوػٍ أو غَت اٌمبٔىين حيًّ ؿبثغ اٌزغومي، يف ؽُت صلل أْ ادلٍزمً اٌلويل ٌٍهغوح 

٘نٖ  وح غَت اٌمبٔىُٔخ" ألْثجبٔىىن َوي رىظُف ِظـٍؼ "اذلغ 0222ادلٕؼمل ٍٕخ 

. وضلٓ ٔوي أْ (9)رٕظُ ثىاٍـخ شجىبد ئعواُِخ سلزظخ يف هتوَت ادلهبعوَٓ اذلغوح

رىظُف ِظـٍؼ اذلغوح غَت اٌمبٔىُٔخ ٍٍُُ ثبٌٕظو ئىل ِب ػٕىْ ثٗ ادلشوع اجلٕبئٍ 

اجليائوٌ اٌمَُ اٌضبِٓ ِٓ اٌفظً اخلبٌِ ِٓ اٌجبة األوي ِٓ اٌىزبة اٌضبٌش ِٓ اجليء 

ضبين ٌمبٔىْ اٌؼمىثبد اٌنٌ عبء فُٗ:"اجلوائُ ادلورىجخ ػل اٌمىأُت واألٔظّخ ادلزؼٍمخ اٌ

فبذلغوح اٌيت رىىْ سلبٌفخ ٌٍمىأُت ادلؼّىي هبب رىىْ ٘غوح غَت  ،مبغبكهح اٌزواة اٌىؿٍت"

لبٔىُٔخ. وّب أْ اٍزؼّبي ِظـٍؼ اذلغوح غَت اٌشوػُخ َؼزرب أَؼب طؾُؾب ثبٌٕظو ئىل أْ 

12/10ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد ادلَزؾلصخ مبىعت اٌمبٔىْ  0ِىوه 091ادلبكح 
عبء  (11)
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فُهب:"...َؼبلت ثبحلجٌ... وً عيائوٌ أو أعٕيب ِمُُ َغبكه اإللٍُُ اٌىؿٍت ثظفخ غَت 

فبدلشوع اجلٕبئٍ اجليائوٌ أػفً طفخ "غَت اٌشوػُخ" ػًٍ ِغبكهح اٌزواة  خ..."،شوػُ

  ادلؼّىي هبب.اٌىؿٍت ثـوَمخ سلبٌفخ ٌألٔظّخ واٌمىأُت

هَف اذلغوح غَت اٌشوػُخ صلل أْ ٕ٘بن ِٓ م٘ت ئىل أهنب اٌىٌىط بثبٌوعىع ئىل رؼ

أو كفىي اٌؼّبي ئىل ثٍل ِب كوْ وعىك أوهاق صجىرُخ أو رظبهَؼ كفىي، ِب َزُ ػٓ ؿوَك 

هتوَت اٌجشو، أو ػٓ ؿوَك ادلهبعو ٔفَٗ، أو مسَبه ََهً ٌٍّهبعو ػٓ ؿوَك اذلغوح غَت 

 .(11)ًُ اٌىطىي ئىل اٌشىاؿئ، ٌُٕزهٍ كوهٖ ػٕل ٘نا احللاٌشوػُخ ٍج

ٔٗ لظو طفخ ادلهبعوَٓ ػًٍ اٌؼّبي يف ؽُت أْ أغٍجُخ وَؼبة ػًٍ ٘نا اٌزؼوَف أ

ادلهبعوَٓ ِٓ فئخ اٌجـبٌُت، وّب لظو ٍجً اذلغوح غَت اٌشوػُخ ػًٍ اٌجؾو ثزىظُفٗ 

 "اٌىطىي ئىل احللوك".ووبْ األعله ثٗ رىظُف ػجبهح  ،ػجبهح "اٌىطىي ئىل اٌشىاؿئ"

ويف رؼوَف آفو صلل أْ "اذلغوح غَت اٌشوػُخ رؼٍت أْ ادلهبعوَٓ َلفٍىْ اٌجالك 

ثلوْ رأشَتاد أو كوْ ئمْ ٌٍلفىي ادلَجك أو اٌالؽك، وََزقلَ ادلهبعوَٓ غَت اٌشوػُُت 

أٍبٌُت ػلَلح ٌٍىطىي ئىل اٌلوي اٌظٕبػُخ اٌيت رزىفو فُهب فوص اٌؼًّ ِٕهب: اٌزؼبلل 

شووبد اٌزهوَت، واٌزًٍَ شلٓ فالي احللوك واٌيواط ادلإلذ أو اٌيواط اٌشىٍٍ اٌنٌ ِغ 

َهلف ٌٍؾظىي ػًٍ اإللبِخ ؽَت لىأُت اذلغوح ادلزجؼخ يف ثؼغ اٌجٍلاْ، واٌجؼغ اِفو 

ََزقلَ اٌىصبئك واجلىاىاد ادليوهح، أو رٍه اٌيت َزُ احلظىي ػٍُهب ثـوق غَت ِشووػخ 

ٌؼّبْ االعزّبػٍ، وثـبلبد ػجىه احللوك، ئػبفخ ئىل أْ ووفض اٌمُبكح وثـبلبد ا

ثؼغ اٌَبئؾُت واٌـالة اٌنَٓ ال َؼىكوْ ئىل أوؿبهنُ ثؼل أمؼبء فزوح ئلبِزهُ احمللكح 

وادلالؽظخ األوىل اٌيت ٔجلَهب ػًٍ ٘نا  ،(12)"ٌزظجؼ ئلبِزهُ غَت ِشووػخ يف ٘نٖ احلبٌخ

ت أْ ال َوك يف اٌزؼوَف، فٍّب ٔمىي اٌزؼوَف ِالؽظخ ِٕهغُخ ِفبك٘ب أْ ادلّؼوف جي

اذلغوح ٍ٘ اٌيت َمىَ هبب ادلهبعو ال ٔىىْ لل أػفٕب ٌٍزؼوَف أٌ شٍء، وّب صلل أْ ٘نا 

اٌزؼوَف فُٗ فٍؾ ثُت اإللبِخ غَت اٌشوػُخ واذلغوح غَت اٌشوػُخ ٘برٗ األفَتح اٌيت 

فىي يف ؽلوك رٕؾظو يف ػٍُّخ اٌزٕمً فمؾ، أٌ اخلووط ِٓ اٌلوٌخ ادلهبعو ِٕهب واٌل

"رؼوف اذلغوح  اٌلوٌخ ادلهبعو ئٌُهب. و٘ى ِب صللٖ يف أؽل اٌزؼوَفبد اٌيت عبء فُهب:

اٌَوَخ ثأهنب ؽبٌخ اخلووط ِٓ ؽلوك كوٌخ أو اٌلفىي ئىل ؽلوك كوٌخ أفوي كوْ ٍٍىن 

ادلؼبثو وادلٕبفن ادلقظظخ ٌنٌه وكوْ اؽزواَ اإلعواءاد اإلكاهَخ واٌمبٔىُٔخ حلووخ 

 .(13)واخلووط ِٕهب" كفىي احللوك

ٍهغوح اٌَوَخ أهنب :" رؼجَت ٌٍلالٌخ نا ادلؼٌت صلل أٔٗ عبء يف رؼوَف ٌولوَت ِٓ ٘

ػًٍ كفىي أهاػٍ اٌلوٌخ يف ٔمبؽ اٌزّبً ثُت اٌلوي، وَظهو مٌه ػًٍ ضلى فوكٌ أو 
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مجبػٍ غَت ِٕظُ أؽُبٔب، أو ػًٍ ضلى ِٕظُ ِٓ فالي شجىبد ػبٌُخ اٌزٕظُُ أؽُبٔب 

 .(14)أفوي"

ثٕبء ػًٍ ِب رملَ، فبٔٗ ٍَيَ ٌجُبْ ِفهىَ اذلغوح غَت اٌشوػُخ إٌظو ئٌُهب ِٓ 

ؽُش رؼوف اذلغوح غَت  ،ىاوَزُت، فبٌياوَخ األوىل ٍ٘ ىاوَخ ٔظو اٌلوٌخ ادلهبعو ِٕهب

فووط األشقبص ِٓ ئلٍُُ كوٌخ ِب ثـوَمخ غَت ِشووػخ ِٓ ادلٕبفن  :اٌشوػُخ ثأهنب

 .َت ِشووػخ، أو ِٓ غَت ٘برٗ ادلٕبفناحمللكح ٌٍقووط ثبٍزؼّبي ؿوق غ

ف اذلغوح اٌَوَخ ِٓ وعهخ ٔظو اٌلوٌخ َأِب ثبٌَٕجخ ٌياوَخ إٌظو اٌضبُٔخ فهٍ رؼو

ادلهبعو ئٌُهب، ؽُش رؼزرب اذلغوح غَت شوػُخ ِىت وطً األفواك ئىل ؽلوك ئلٍُّهب ثأٌ 

ِىافمخ ِٓ رٍه ؿوَك ِشووع أو غَت ِشووع، وِهّب وبْ غوػهُ ؿبدلب وبْ ٘نا األِو ثغَت 

 .(15)اٌلوٌخ

 ثانيا/ متييز اهلجرة غري الشرعية عما يشابهها من مصطلحات:
"اذلغوح اٌَوَخ أو غَت اٌشوػُخ ٍ٘  :عبء يف أؽل رمبهَو ادلٕظّخ اٌلوٌُخ ٌٍؼًّ أْ

رٍه اٌيت َىىْ مبىعجهب ادلهبعوَٓ سلبٌفُت ٌٍشووؽ اٌيت حتلك٘ب االرفبلُبد اٌلوٌُخ 

 وَمظل ػًٍ ٘نا األٍبً ثبدلهبعوَٓ غَت اٌمبٔىُُٔت:واٌمىأُت اٌىؿُٕخ، 

 األشقبص اٌنَٓ َؼربوْ احللوك فٍَخ ػٓ اٌولبثخ ادلفووػخ؛

األشقبص اٌنَٓ َلفٍىْ اإللٍُُ ثظفخ لبٔىُٔخ وثزوفُض ئلبِخ مث ديلكوْ 

 ئلبِزهُ ػٓ ادللح احمللكح؛

ثزقـٍ  األشقبص اٌنَٓ هفض ذلُ اٌؼًّ مبىعت ػمل، وخيبٌفىْ ٘نا اٌؼمل ٍىاء

، وادلالؽظ أْ ٘نا (16)ؼمل"اٌادللح احمللكح ٌٗ أو ثبٌمُبَ ثؼًّ غَت ِوفض ٌٗ مبىعت 

و٘ى ِب َزفك ِغ اٌزؾلَل اٌفئىٌ  (17)ػزّل ِٓ ؿوف اٌىضَت ِٓ اٌجبؽضُتااٌزظُٕف لل 

َت أهثؼخ ؽبالد دتىٕٕب ، ؽُش للَ ٘نا األفTapinosٌٍّهبعوَٓ غَت اٌشوػُُت اٌنٌ للِٗ 

 ٍ٘: "ادلهبعو غَت اٌشوػٍ"طفخ ِٓ ئؿالق 

 ىي لبٔىين، ئلبِخ لبٔىُٔخ، ػًّ غَت لبٔىين؛فك -

 كفىي لبٔىين، ئلبِخ غَت لبٔىُٔخ، ػًّ غَت لبٔىين؛ -

 كفىي غَت لبٔىين، ئلبِخ لبٔىُٔخ، ػًّ لبٔىين؛ -

 .(18)كفىي غَت لبٔىين؛ ئلبِخ غَت لبٔىُٔخ، ػًّ غَت لبٔىين -

دلفهىَ اذلغوح  َملِهب اٌىضَت ِٓ اٌجبؽضُتي اٌيت ثبٌٕظو ئىل ٘نا اٌزؼلك يف األشىب

أْ ٕ٘بن ِفبُُ٘ ِشبهبخ  ، ِٓ(19)غَت اٌشوػُخ، ٔشَت ػًٍ غواه ِب م٘ت ئٌُٗ اٌجؼغ

ٌٍهغوح غَت اٌشوػُخ وٌَُذ ِزـبثمخ ِؼهب ثبٌؼووهح. ففٍ احلبٌخ اٌيت َىىْ فُهب 
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ِفهىَ "اٌؼّبٌخ غَت اٌلفىي واإللبِخ لبٔىُٔبْ، غَت أْ اٌؼًّ غَت لبٔىين ٔىىْ أِبَ 

يف كوٌخ ِب، كوْ روفُض ِٓ ثأػّبي ادلشووػخ"، وادلضبي ػًٍ ٘نٖ احلبٌخ ٘ى لُبَ األعبٔت 

 ٘نٖ اٌلوٌخ، أو أهنُ َمىِىْ ثأػّبي غَت رٍه ادلٕظىص ػٍُهب يف ػمىك اٌؼًّ.

لبٔىين أِب اإللبِخ غَت اٌلفىي أِب ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٌخ اٌضبُٔخ واٌيت َىىْ فُهب 

وِضبٌٗ  ،ىىْ ثظلك ِفهىَ علَل ِغبَو ٌٍَبثك ٘ى "اإللبِخ غَت ادلشووػخ"لبٔىُٔخ، فٕ

أمؼبء فزوح اإللبِخ ادلشووػخ واالٍزّواه يف ادلىىس ئىل ِب ثؼل اٌفزوح ادلَّىػ هبب وّب 

٘ى احلبي ثبٌَٕجخ ٌٍـالة واٌَُبػ واٌوَبػُُت يف ادلٕبفَبد اٌوَبػُخ اٌنَٓ ال َؼىكوْ 

دللح ادلوفض ذلُ ثبإللبِخ فالذلب، وونا ِزقٍفٍ احلظ واٌؼّوح ئىل أوؿبهنُ ثؼل أمؼبء ا

 . (21)يف ادلٍّىخ اٌؼوثُخ اٌَؼىكَخ

وّب ٔؼُف ئىل ِب ٍجك أْ ٕ٘بن ِٓ ادلهبعوَٓ غَت اٌشوػُُت ِٓ َؼّل ئىل رملمي 

عً رَهًُ كفىٌٗ ئىل ٘برٗ اٌلوٌخ حبضب ػٓ أٔٗ العئ ِٓ أٔفَٗ يف اٌلوٌخ ادلؼُفخ ػًٍ 

ؽُش أْ اٌالعئ  ،ب لل جيؼً وً ِٓ ِفهىَ اذلغوح وونا اٌٍغىء ِزمبهثُتفوص ٌٍؼًّ، شل

يف ؽمُمزٗ َؼوف ثأٔٗ مٌه اٌشقض اٌنٌ ولغ حتذ ػغؾ اػـوٖ ئىل رون وؿٕٗ، 

 كوٌخوأطجؼ زلزبعب ئىل هػبَخ اِفوَٓ، أٌ َشًّ أٌ شقض رون ثٍلٖ وأزمً ئىل 

ٌٕبً، ٔيؽىا ئىل كوٌخ ِٓ أعً محبَزٗ ثٍَـبهنب، فبٌالعئىْ فئخ فبطخ ِٓ ا يفوأ

أفوي ٔزُغخ ٌٍغيو أو اإلىاؽخ أو اًٌتاػبد واحلووة األٍُ٘خ أو أزهبوبد ؽمىق اإلَٔبْ 

واٌؼٕف واالػـهبك، األِو اٌنٌ جيؼً ِٕهُ فئخ زلزبعخ ئىل احلّبَخ واٌوػبَخ اٌلوٌُخ، 

، (21)زؾلحاٌيت رٍزيَ هبب يف ادلمبَ األوي ِفىػُخ شإوْ اٌالعئُت اٌزبثؼخ دلٕظّخ ادلُ ادل

وادلالؽظ ٕ٘ب أْ ادلهبعو غَت اٌشوػٍ لل َشجٗ اٌالعئ ِٓ ؽُش أْ اٌظووف اٌمهوَخ اٌيت 

وادلؼىي ػٍُٗ يف  ،وبْ َؼُشهب يف ثٍلٖ رشجٗ االػـهبك واٌؼٕف وأزهبن ؽمىق اإلَٔبْ

 اٌزفوَك ثُت ادلهبعو غَت اٌشوػٍ واٌالعئ ٘ى رملمي ؿٍت اٌٍغىء ػٕل أوي كوٌخ ًَتي هبب

، فاما مل َملَ اٌـٍت وأزمً ئىل كوٌخ أفوي رلبوهح وؿٍت فُهب اٌٍغىء ػل ِهبعو اٌالعئ

غَت شوػٍ، وونٌه احلبي ػٕلِب ال َزون اٌلوٌخ ادلَزمجٍخ ثؼلِب روفغ اٍزّبهح ؿٍت 

 اٌٍغىء.

ئػبفخ ئىل ِب رملَ صلل ِفهىَ "اٌزًٍَ" اٌنٌ َـٍك كالٌخ ػًٍ اٌلفىي ادلَززو ئىل 

حلبي يف اذلغوح اٌَوَخ دتبِب، غَت أْ األ٘لاف واٌغبَبد سلزٍفخ، ؽلوك اٌلوٌخ، وّب ٘ى ا

ويف ٘نٖ احلبٌخ ال رٕـجك ػًٍ اٌفبػً  ،وأْ رىىْ غبَبد اٌلفىي إُِٔخ وبجلىٍَخ ِضال

 .(22)طفخ ادلهبعو غَت اٌشوػٍ
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 اخلامتة:
ثبٌٕظو ئىل رؼلك ادلظـٍؾبد ادلَزؼٍّخ يف رؼوَف اذلغوح ِىػىع اٌلهاٍخ، فإٔب 

ٍزؼّبي ػجبهح "اذلغوح غَت اٌشوػُخ" أو "اذلغوح غَت اٌمبٔىُٔخ"، ؤؼزمل أْ ِفهىَ ٔفؼً ا

٘برُت اٌؼجبهرُت َمزظو ػًٍ االٔزمبي وػجىه احللوك ثشىً سلبٌف ٌٍمىأُت واألٔظّخ 

 ادلؼّىي هبب، ٍىاء يف كوي ادلظله أو ادلمظل.

ِؼٌت اٌزغومي، وػًٍ اٌوغُ ِٓ أْ ػجبهح "اذلغوح غَت اٌشوػُخ" حتًّ يف ؿُبهتب 

وػًٍ اٌوغُ ونٌه ِٓ أْ اٌربورىوىي ادلزؼٍك مبىبفؾخ هتوَت ادلهبعوَٓ، ادلٍؾك ثبرفبلُخ 

دلىبفؾخ اجلوديخ ادلٕظّخ ػرب اٌىؿُٕخ، َٕض طواؽخ يف ادلبكح اخلبَِخ األُِ ادلزؾلح 

 ِٕٗ، ادلؼٕىٔخ ثـ: "َِإوٌُخ ادلهبعوَٓ اجلٕبئُخ"، اٌيت عبء فُهب: "ال َظجؼ ادلهبعوَٓ

٘نا اٌربورىوىي، ٔظوا ٌىىهنُ ٘لفب ٌٍٍَىن ادلجُت يف ػوػخ ٌٍّالؽمخ اجلٕبئُخ مبمزؼً 

)هتوَت ادلهبعوَٓ ورَهًُ مٌه( ِٓ ٘نا اٌربورىوىي"، ئال أٔٗ ثبٌوعىع ئىل  10ادلبكح 

، وَؼفٍ طفخ 0ِىوه  091لبٔىْ اٌؼمىثبد اجليائوٌ، صللٖ عوَ ٘نا اٌٍَىن يف ادلبكح 

نا إٌىع وً ِٓ غبكه اٌزواة اٌىؿٍت سلبٌفخ ٌألٔظّخ واٌمىأُت "غَت اٌشوػُخ" ػًٍ ٘

ادلؼّىي هبب، ورمُلا مبجلأ اٌشوػُخ اجلٕبئُخ ادلٕظىص ػٍُٗ يف ادلبكح األوىل ِٓ ماد 

 اٌمبٔىْ، فاْ رىظُف ػجبهح "اذلغوح غَت اٌشوػُخ" ٍٍُُ ِٓ إٌبؽُخ اٌمبٔىُٔخ.

غوح غَت اٌشوػُخ وِب َشبهبهب ِٓ وّب ٔإول يف األفَت ػًٍ ػووهح اٌزفوَك ثُت اذل

ِواوي لبٔىُٔخ، وبٌؼّبٌخ غَت ادلشووػخ، واإللبِخ غَت ادلشووػخ، وونا اٌزفوَك ثُت ادلهبعو 

غَت اٌشوػٍ واٌالعئ وادلزًٍَ، مٌه أْ وً وطف ِٓ ٘برٗ األوطبف ٌٗ لىأُت زللكح 

ُمهب ػًٍ اٌشقض حتىّٗ ورٕظّٗ، واألِو األوُل أْ آصبه ٘برٗ اٌمىأُت سلزٍفخ ػٕل رـج

ئِب ٍٍجب أو ئجيبثب ػًٍ ؽمىلٗ، وونا ِٓ ؽُش اجلياءاد ادلزورجخ ػٕل سلبٌفزٗ ذلبرٗ 

 اٌمىأُت.

 
 اهلوامش:

اجملٍل اٌَبكً، اٌمب٘وح، كاه ادلؼبهف، ك.ً.ْ، ص  ،ٌَبْ اٌؼوةمجبي اٌلَٓ أثى اٌفؼً، اثٓ ِٕظىه، ( 0)

1009. 

، ثَتود، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ٌٍـجبػخ وإٌشو 11، ؽِىً احملُؾاٌمبرلل اٌلَٓ ثٓ َؼمىة اٌفَتوى آثبكٌ، ( 9)

 .121 ، ص9111واٌزىىَغ، 

أؿٍغ ِمبي أزؤذ ، 9100دتىى  11، ثَتود يف "اذلغوح غَت ادلشووػخ ثُت اٌلوي اٌؼوثُخ"ثُبه فؤٌَُ، ( 1)

 .19 ص،  http:/cajj.orgىلغ مب
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إٌلوح اٌؼٍُّخ ؽىي اذلغوح غَت  ،اٌَوَخ" "اذلغوح ادلووي اٌؼويب ٌٍجؾىس اٌمبٔىُٔخ واٌمؼبئُخ،( 1)

 .19ص  . Http:/cajj.orgِمبي أزؤذ أؿٍغ ػٍُٗ مبىلغ ،9110عىٍَُخ  1و 1 ،اٌشوػُخ، ثَتود

، حبش ِملَ يف ادلٍزمً "18/11"زلبهثخ اذلغوح اٌَوَخ ِٓ فالي اٌمبٔىْ هلُ ػجل ادلبٌه طبَش، ( 1)

، ِـجؼخ 9101أفوًَ  99، 90َىٍِ  ،يف اجليائو والغ ِزـىهاٌىؿٍت ؽىي رٕظُُ اٌؼاللبد اٌلوٌُخ اخلبطخ 

 .919عبِؼخ لبطلٌ ِوثبػ وهلٍخ، ص 

 .11، ِووي اإلػالَ األٍِت، ص اذلغوح غَت ادلشووػخ: اٌؼووهح واحلبعخمحلٌ شؼجبْ، ( 0)

رأصَت ، ٌُٕلح ػىووَ، 11أظو يف اٌظلك: ادلووي اٌؼويب ٌٍجؾىس اٌمبٔىُٔخ واٌمؼبئُخ، ِوعغ ٍبثك، ص( 9)

، ِنووح ِبعَزَت يف اٌؼٍىَ اٌزهلَلاد األُِٕخ اجللَلح ػًٍ اٌؼاللبد ثُت كوي مشبي وعٕىة ادلزىٍؾ

 .91، ص 9101 غَت ِٕشىهح، ِنووح  ختظض ٍُبٍخ ِمبهٔخ، ،اٌَُبٍُخ

و ، اإلٍىٕلهَخ، كاه اٌفىاذلغوح غَت اٌشوػُخ هؤَب َِزمجٍُخؿبهق ػجل احلُّل اٌشهبوٌ، أظو: ( 1)

رلٍخ ، "ادلؼنثىْ يف اٌجؾو اذلغوح اٌَوَخ ئىل أوهوثب:"ىَبك ووَشبْ، وِب ثؼل٘ب،  10، ص 9112 اجلبِؼٍ،

. ٔبكَخ ٌُزُُ وفزُؾخ ٌُزُُ، 11، ص 9119هثُغ  12، اٌٍغٕخ اٌلوٌُخ ٌٍظٍُت األمحو، اٌؼلك اإلَٔبين

، ِـبثغ األ٘واَ رلٍخ اٌَُبٍخ اٌلوٌُخ، "اٌجؼل األٍِت يف ِىبفؾخ اذلغوح غَت اٌشوػُخ ئىل أوهوثب"

 .91، ص 9100، َٕبَو 011، اٌؼلك 10اٌزغبهَخ اٌمب٘وح، اجملٍل 

ادلووي اٌؼويب ٌٍجؾىس اٌمبٔىُٔخ  :. أظو ونٌه919أظو: ػجل ادلبٌه طبَش، ِوعغ ٍبثك، ص ( 2)

 .1 واٌمؼبئُخ، ِوعغ ٍبثك، ص

ROUIS Samir, La migration irrégulière en Tunisie : Mode d’approches et techniques de 

recherches, Atelier sur les Migrations Africaines : Les recherches sur les migrations 

africaines : méthode et méthodologie, 26 – 29 Novembre 2008, Rabat, Maroc, P 03 . 

Steffen Angenendt, Irregular migration as an international problem: Risks and options, S 

W P research paper, German institute for international and security affaires, Berlin, July 2008, 

P 10. 

ادلزؼّٓ لبٔىْ  00/010ادلؼلي وادلزُّ ٌألِو  9112فُفوٌ  91، ادلإهؿ يف 12/10اٌمبٔىْ هلُ ( 01)

 وِب ثؼل٘ب. 11، ص 9112ِبهً  11اٌظبكه:  01، اٌؼلك اٌؼمىثبد، اجلوَلح اٌومسُخ

، رلٍخ حبىس الزظبكَخ ػوثُخ، "عً احلُبحأاذلغوح غَت اٌشوػُخ: ادلىد ِٓ "زلّل مسَت ِظـفً، ( 00)

 .11، ص 9101شزبء  ،9112، فوَف 11/12ِووي كهاٍبد اٌىؽلح اٌؼوثُخ، اٌؼلكاْ 

 .92، 91ٌُٕلح ػىووَ، ِوعغ ٍبثك، ص ص ( 09)

 .11ادلووي اٌؼويب ٌٍجؾىس اٌمبٔىُٔخ واٌمؼبئُخ، ِوعغ ٍبثك، ص ( 01)

، ِمبي يف "اذلغوح غَت ادلشووػخ: االٔزشبه واألشىبي واألٍبٌُت ادلزجؼخ"أمحل ػجل اٌؼيَي األطفو، ( 01)

 .09، ص 9101، عبِؼخ ٔبَف اٌؼوثُخ ٌٍؼٍىَ األُِٕخ، اٌوَبع "ِىبفؾخ اذلغوح غَت ادلشووػخ"وزبة: 

، اٌوَبع: عبِؼخ اذلغوح غَت ادلشووػخ واجلوديخاحلَٓ زلّل ٔىه وَبٍو ػىع اٌىومي ادلجبهن،  ػضّبْ

رفبلُ ظب٘وح ". وأٔظو ٔفٌ ادلؼٌت يف: ِهلٌ ثٓ شوَف، 09، ص 9111ٔبَف اٌؼوثُخ ٌٍؼٍىَ األُِٕخ، 

، ٍجزّرب 11ؼلكيائو، اٌ، ادللَوَخ اٌؼبِخ ٌألِٓ اٌىؿٍت، اجلرلٍخ اٌشوؿخ، "اذلغوح اٌَوَخ يف اجليائو

ِمبي يف وزبة: ، "اٌزغبهة اٌلوٌُخ يف ِىبفؾخ اذلغوح غَت ادلشووػخ". زلّل فزؾٍ ػُل، 12، ص 9111

 11ص ،9101، عبِؼخ ٔبَف اٌؼوثُخ ٌٍؼٍىَ األُِٕخ، اٌوَبع "ِىبفؾخ اذلغوح غَت ادلشووػخ"

وادلىاصُك اٌلوٌُخ يف  ادلؼب٘لاد واٌظىىن"، ػيد محل اٌشُشٍُت، 11محلٌ شؼجبْ، ِوعغ ٍبثك، ص ( 01)

، عبِؼخ ٔبَف "ِىبفؾخ اذلغوح غَت ادلشووػخ"ِمبي يف وزبة: ، "رلبي ِىبفؾخ اذلغوح غَت اٌشوػُخ
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األفـبه اٌظب٘وح واٌىبِٕخ ػًٍ األِٓ ". أمحل هشبك ٍالَ، 011ص ،9101اٌؼوثُخ ٌٍؼٍىَ األُِٕخ، اٌوَبع 

، عبِؼخ ٔبَف اٌؼوثُخ اذلغوح غَت ادلشووػخ""ِىبفؾخ ِمبي يف وزبة: ، "اٌىؿٍت ٌٍهغوح غَت ادلشووػخ

 .901ص ،9101ٌٍؼٍىَ األُِٕخ، اٌوَبع 

ROUIS Samir, OP Cit ; PP : 03, 04. 

 .919ػجل ادلبٌه طبَش، ِوعغ ٍبثك، ص ( 00)

، 912، اٌؼلك رلٍخ اجلُش، "اذلغوح غَت اٌشوػُخ ثُت جتبهح األو٘بَ وؽٍُ اٌضووح"أٔظو: أمحل ػٍى، ( 09)

، ىَبك ووَشبْ، ِوعغ ٍبثك، http:/www.lebarmy.gov.lbىلغ أؿٍغ ػٍُٗ مب، ِمبي أزؤذ 9112 عىٍَُخ

٘غوح ادلظوَُت: ِٓ اٌشوػُخ ئىل غَت "، ٔياه ػجل ادلؼـٍ، 19، ثُبه فؤٌَُ، ِوعغ ٍبثك، ص 11ص 

، إٌَخ 19لك ، ادلووي اٌلويل ٌٍلهاٍبد ادلَزمجٍُخ واإلٍزوارُغُخ، اٌمب٘وح، اٌؼرلٍخ لؼبَب، "اٌشوػُخ

 .11، ص ِوعغ ٍبثك، زلّل فزؾٍ ػُل، 10، 11، ص ص:9111اٌواثؼخ، عىاْ 

ئٍزوارُغُخ االحتبك األوهويب دلىاعهخ اٌزهلَلاد األُِٕخ اجللَلح اذلغوح غَت أٔظو: فوجيخ ٌلُِخ، ( 01)

مبهٔخ، عبِؼخ ، ِنووح ِبعَزَت يف اٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ واٌؼاللبد اٌلوٌُخ، ختظض: ٍُبٍخ ِاٌشوػُخ أمنىمعب

 .10، ص 9101ثَىوح، ِنووح غَت ِٕشىهح، 

ROUIS Samir, OP Cit ; P 03. Steffen Angenendt, OP Cit ; P 11. 

 .01، 09أمحل ػجل اٌؼيَي األطفو، ِوعغ ٍبثك، ص ص ( 02)

ػضّبْ احلَٓ زلّل ٔىه وَبٍو ػىع اٌىومي ادلجبهن، ِوعغ  11زلّل فزؾٍ ػُل، ِوعغ ٍبثك، ص ( 91)

 .11. ىَبك ووَشبْ، ِوعغ ٍبثك، ص 01، ص ٍبثك

ظب٘وح اذلغوح غَت اٌشوػُخ ئىل أوهوثب ػرب ثٍلاْ ادلغوة اٌؼويب كهاٍخ هاػٍ ػّبهح زلّل اٌـُف، ( 90)

، ِنووح ِبعَزَت يف لَُ اٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ، أوبكديُخ اٌلهاٍبد اٌؼٍُب ؿواثٌٍ ؽبٌخ ٌُجُب ولوٌخ ػجىه

وِب  90ٓ زلّل ٔىه وَبٍو ػىع اٌىومي ادلجبهن، ِوعغ ٍبثك، ص، ػضّبْ احل92َ، ص 9112)ٌُجُب(، 

 ثؼل٘ب.

 .09ٔظو: أمحل ػجل اٌؼيَي األطفو، ِوعغ ٍبثك، ص أ( 99)


