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        ::::إلى روح والدتي إلى روح والدتي إلى روح والدتي إلى روح والدتي 

        خذ أي شيءخذ أي شيءخذ أي شيءخذ أي شيءالتي كفلتنا أيتاماً وأعطتنا كل شيء ولم تأالتي كفلتنا أيتاماً وأعطتنا كل شيء ولم تأالتي كفلتنا أيتاماً وأعطتنا كل شيء ولم تأالتي كفلتنا أيتاماً وأعطتنا كل شيء ولم تأ

        ::::إلى روح والديإلى روح والديإلى روح والديإلى روح والدي

الذي كانت سيرته العطره وخلقه الكريم معيني الذي لن ينضب ما أبقاني اهللا الذي كانت سيرته العطره وخلقه الكريم معيني الذي لن ينضب ما أبقاني اهللا الذي كانت سيرته العطره وخلقه الكريم معيني الذي لن ينضب ما أبقاني اهللا الذي كانت سيرته العطره وخلقه الكريم معيني الذي لن ينضب ما أبقاني اهللا 

        من حياةمن حياةمن حياةمن حياة

        ::::إلى زوجتي إلى زوجتي إلى زوجتي إلى زوجتي 

        ظالً وارفاً للحنانظالً وارفاً للحنانظالً وارفاً للحنانظالً وارفاً للحنان    - - - - ماحييتماحييتماحييتماحييت    ––––وستظل وستظل وستظل وستظل     ))))))))معيمعيمعيمعي    ((((((((التي بإذن اهللا دائماً التي بإذن اهللا دائماً التي بإذن اهللا دائماً التي بإذن اهللا دائماً 

        ::::إلى أبنائي وبناتيإلى أبنائي وبناتيإلى أبنائي وبناتيإلى أبنائي وبناتي

        كل حصاد حياتيكل حصاد حياتيكل حصاد حياتيكل حصاد حياتي.. .. .. .. ولهمولهمولهمولهم.. .. .. .. الذين من أجلهمالذين من أجلهمالذين من أجلهمالذين من أجلهم

        ::::إلى إخوتي وأخواتيإلى إخوتي وأخواتيإلى إخوتي وأخواتيإلى إخوتي وأخواتي

        كل الحب والتقدير واألحترامكل الحب والتقدير واألحترامكل الحب والتقدير واألحترامكل الحب والتقدير واألحترامالذين أكن لهم الذين أكن لهم الذين أكن لهم الذين أكن لهم 

        ::::التقدم االزدهارالتقدم االزدهارالتقدم االزدهارالتقدم االزدهار    إلى من أرجو لهإلى من أرجو لهإلى من أرجو لهإلى من أرجو له

        األردناألردناألردناألردن    الحبيبالحبيبالحبيبالحبيب    ديديديديبلبلبلبل

 إهــــداء



 

  

 شكر وتقدير

  . نشكر اهللا تبارك وتعالى ونحمده علي نعمه التي ال تحصى وال تعد

mb��a��̀:قال تعالى ��_���̂ ��]c�����f��e��d
h��g����il )إبراهيم سورة(  
األستاذ  إلى سيادة واعتراف بالفضل ألهله أتقدم بخالص الشكر والتقدير  
 سابقاً عميد كلية الحقوق - أستاذ القانون التجاري والبحري رضا محمد عبيد / الدكتور
لقبول سيادته رئاسة لجنة الححكم على الرسالة والذي وسعني   ،جامعة بني سويف  - 

 صدره وحلمه وكرمه فلمست فيه تواضع العلماء وصدق األوفياء والذي ما بخل علي
د إلي هذا العالم الجليل أرفع أجمل معاني الشكر والتقدير وأسمى عبارات بنصح وإرشا

االمتنان والتوقير، واهللا اسأل أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يطيل اهللا في عمره 
  .آمين........ويبارك له
رضا / األستاذ الدكتور سيادة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي معالي  

جامعة عين  - كلية الحقوق  –تاذ القانون التجاري والبحري أس السيد عبد الحميد
شمس والمشرف على رسالتي ولتفضل سيادته  باالشراف على على الرسالة لذلك أقدم 
إلى هذا العالم الجليل عظيم شكري وتقديري، وكامل اعتزازي ومودتي وعرفاني 

إخراج هذا العمل  بالجميل علي ما بذله معي من جهد ابتغاء وجه اهللا تعالي من أجل
فسيادته صاحب الفضل في اختيار الموضوع وفي توجيهي ودفعي إلي تحمل مشاق 
عديدة ولوال مساعدته لي بروح العالم الجليل لما تمكنت من إتمامه وليس هذا غريب 

واهللا اسأل أن يجزيه . عليه فهو صاحب مدرسة متميزة في القانون التجاري والبحري
  .آمين...يطيل اهللا في عمره ويبارك له عني خير الجزاء، وأن 

حسين /  األستاذ الدكتور سيلدة كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان للعالم الجليل     
جامعة  -  عميد كلية الحقوق سابقاً - القانون التجاري والبحري أستاذ -  عبده الماحي
لى الرسالة على تفضل سيادته بالتكرم والمشاركة بعضوية  لجنة الحكم ع. المنصورة

فجزاه اهللا عنى خير الجزاء ونفع بعلمه ووفقه فى الدنيا واآلخرة . وتحمل عناء قراءتها
  .أطال اهللا في عمره وبارك لنا فيه.فلسيادته منى كل الشكر والتقدير. انه سميع مجيب
ناجي عبد / األستاذ الدكتور سيادة كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للعالم الجليل،  
جامعة عين شمس  - عميد كلية الحقوق  - ، أستاذ القانون التجاري والبحري  المؤمن

مشاغله  ضيق وقته وكثرة رغم على تفضل سيادته بالتكرم  باإلشراف على الرسالة
وأعبائه ، فلسيادته مني كل الشكر واالمتنان، وجزاه اهللا عني خير الجزاء، ونفع اهللا 

وحفظه لنا . في عمره، ومتعه بالصحة والعافيةبعلمه رواد العلم والمعرفة، وأدام اهللا
  الباحث                                                                   .  وللعلماء
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  ةاملقدم 
ات رصداء التطوالستجابته إبمدى نجاح النظام القانوني مرهون ن إ

و أ، سواء من خالل مواجهة مستجداته ،ةوالعلمي ،ةجتماعيواإل ،ةقتصادياإل
  .في تطبيقها ةوالمرون ،ةر القائمواألفكا ،المبادئو ،مفاهيمالعبر تطويع 

سائل في و وخاصة قد كان للتطور الهائل الذي يشهده العالمو
، ةالدولي ةكبير في نمو التجار دور ،تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاإل

اإلتصاالت  كأحدى وسائل تلك الثورة فية لكترونيالتجارة اإل وظهور
  .علوماتمالو

ة جه من سرعترونية وما تحتااإللك ةالتعامالت التجاريلطبيعة  ونظراً
لمعلومات واإلتصاالت ستخدام تقنيات اإونظراً لشيوع  ،نجازهاإفي  ةومرون

ن هذه العقود أعتبار إ وعلى ،)١(في إنجاز األعمال القانونية وإبرام العقود
كان  ،دوليةماتكون عقود  اًتصال غالبلتي يبرمها األطراف عبر شبكات اإلا

ة المختصة المحكملتحديد ، ال بد من اللجوء الى مناهج القانون الدولي الخاص
إال أن هذه المناهج تعتمد على ضوابط مكانية ، والقانون الواجب التطبيق

 ،جغرافية ال تتالئم وطبيعة المنازعات الناتجة عن عقود التجارة اإللكترونية
تجه التفكير الى إلذلك ، للدول والسياسية دود الجغرافيةالتي تتالشى أمامها الح

 ؛ةونيإلكتر يضاًا ةم نفس تلك التقنيات لتكون التسويستخداإتسوية منازعاتها ب
  .ةتصال اإللكترونيري عبر شبكات اإلتها تجءااجرإبمعنى ان 
 فقدان من الخشيةو، ةاإللكتروني ةزدياد حجم التجارد كان إلولق

وظهور بعض  ،الدولي التجاري التبادل في أخيرا حتلتها الذي البارز اموقعه
 فكرة ظهور في أساسي دور ،لحلها ةليات خاصآلى إازعات التي تحتاج المن

، اإللكترونية التجارة منازعات لحسم عصري كأسلوب اإللكتروني لتحكيما

                                                           
(1) David l. Bainbridge, Introduction To Computer Law, pitman 
publishing, 1996, p.32. 
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التحكيم اإللكتروني بطبيعته الخاصة يستجيب للخصائص التي تتميز بها بيئة ف
طراف طرح تفادي األ ،يأتي في مقدمتها ةيدألسباب عد، التجارة اإللكترونية

فبالرغم  - قضاء ومن باب اولى ال –نزاعهم على التحكيم بمفهومه التقليدي 
وغير مكلف ماديا  ةوالمرون ةيم التجاري التقليدي يتسم بالسرعن التحكأمن 
لى إ اًومكلف ئاًبطي - ةرنة بمعامالت التجارة اإللكترونينه مقاأإال  ،طرافلأل
و التعويض المطالب به في لة المبالغ المادية أآوالسبب يرجع إلى ض، -ما حد

ك البطء والتكاليف من تقاعس األفراد وما قد يؤدي ذل، حيانأغلب األ
  .)١(بحقوقهم ةوحتى التجار أنفسهم عن المطالبوالمستهلكين 

 سواء في صورته التقليدية أو التحكيم وإنتشار ويرجع تطور
إلى مالمحه الخاصة التي يتميز بها خاصة في المجتمعات  ،ةلكترونياإل

 ،العدالة نها لتحقيقسس ومبادئ عامة ال غنى عٌأله بحيث أصبح  ،المتقدمة
 ،ةاومبدأ المساو ،كمبدأ المواجهة بين الخصوم، اءاتفمنها ما تعلق باالجر

غير  يض عن الفعلكمبدأ التعو، ومنها ما تعلق بالموضوع ،ق الدفاعوح
فالتحكيم ، مبدأ التقاضيلمبادئ التي أخذ بها ا وغيرها من، مشروعال

 اًن كونه قضاء خاصهذه المبادئ بغض النظر ع ال يتجاوز المعاصر
ادة الخصوم هي التي تنشئ رإن ى أبمعن ؛رادهلى مبدأ سلطان اإلإيستند

فإرادة الخصوم  ،وتحدد القانون الذي يحكم العقد مثار النزاع، التحكيم

                                                           
الحكومه اإللكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق ، داود عبد الرزاق الباز. د )١(

–ملخص بحث منشور على شبكة اإلنترنت ، ١٤ص، ٢٠٠٤العام وأعمال موظفيه سنة 
الموقع  –جامعة الكويت  –العلمي مجلس النشر –لجنة التأليف والتعريب والنشر 

تاريخ الدخول على الموقع  http://www.pubcouncil.kuniv.ku–اإللكتروني
١/٦/٢٠١٢.  
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عد الجوهر القانوني للعملية راده يإلقرار المشرع لهذه اإلى إ ةضافباإل
  .)١(التحكيمية

م إتباع إجراءات يت ،يم اإللكترونيلى إجراءات التحكإوبالنظر 
إضافية خاصة بالتحكيم  طراف قواعدتفاق األإيضاف إليها بو التحكيم العادية

وكيفية ، ينالمحكمن ولعل أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمي ،اإللكتروني
تقديم المستندات وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والصناعية 

 .اإلتصال شبكات عبر بعد عنوذ�� ، افالتي تهم األطر
في  ةهمية كبيرأو ةيم اإللكتروني ذو فاعليالتحك أن وعلى الرغم من

إال أنه وكأي نظام حديث  ،ناشئة عن التعامالت اإللكترونيةفض المنازعات ال
قع على رجال القانون محاولة تجاوزها ي، مشاكل قانونيةو تعترضه صعوبات

وخاصة  ولما كان حكم التحكيم اإللكتروني ،التطورذا بشكل يتالئم ويواكب ه
يات التي برزت على هم هذه اإلشكالأق بحجيته وتنفيذه يعد واحداً من ما يتعل
ذي ينشد فيه بيان هذه وال، الباحث للتصدي لهذا الموضوع أفقد لج، السطح
الل وذلك من خ، بها ةالمتعلق ةالجوانب القانوني ظهار كافةإو، ةاإلشكالي

، إلتجاهات الفقهية التي تصدت لهاوكذلك  ،به ةة التشريعات المتعلقدراس
بهذه  ةت بحث تشمل كافة الجوانب المتعلقمحدداة وفي ذلك على خط اًمستند
  .ةالدراس

  مشكلة البحث  :أوالً 
ولى في األ ةرتبباتت تحتل الموالتي  ةنمو التجارة اإللكترونيبعد 
كنظام ) محكمة الفضاء (حكيم اإللكتروني بدأ الحديث عن الت ،ةالتجارة الدولي

فراد والمؤسسات من خالل شبكات قضائي خاص لفض المنازاعات بين األ
 ةمييالتحك ةطراف العمليألتواجد  ةدون الحاج ،)online( ةتصال العالمياإل

                                                           
ويه ماهيته إجراءاته وأليات تس: عصام عبدالفتاح مطر، التحكيم االلكتروني. د )١(

، اإلسكندرية، منازعات التجارة اإللكترونية والمعامالت التجارية، دار الجامعة الجديدة
  .٣٩، ص٢٠٠٩
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شرين وبداية القرن الواحد منذ نهاية القرن العوذلك  ،في مكان واحد
بشكل عام والتجارة  ةالدولي من مزايا تخدم التجارة لما لهذا النظام، ينعشرالو

ختصار الوقت والجهد والنفقات في المعامالت إك، اإللكترونية بشكل خاص
  . التجارية والمدنية
م سلوب الطبيعي لتسوية وحسحكم التحكيم اإللكتروني هو األفإذا كان 

في وره فكيف يمكن ان يؤدي هذا الحكم د ،منازاعات التجارة اإللكترونية
وهل يتمتع  ،عن عقود التجارة اإللكترونية؟ة تسوية وحسم المنازعات الناشئ

ترونية دون حدوث عبر وسائل إلكه وما مدى إمكانية تنفيذ، بالحجية لتنفيذه؟
  .؟ةإشكاليات قانوني

ونظراً لطبيعة حكم التحكيم اإللكتروني الذي تتم إجراءاته وصدوره 
وتأبى ، ةالتي تتجاوز الحدود الجغرافي، ةونيمن خالل شبكات اإلتصال اإللكتر

 كذلكو ،حكيم العاديلحكم الت ةضوع الكامل وفق القواعد التقليديالخ
لما يثيره من  ،لصعوبات القانونية التي تعترض قيام حكم التحكيم اإللكترونيا

إطار طبيعته الخاصة من  في ،بهعتراف اإلتتمثل في حجيته و ةمسائل قانوني
 ،تنفيذهوكيفية إعالنه و ،صدورهوطريقة ووقت ومكان ، كمشكل الححيث 
ستقرار الفقه والتشريع إالى عدم  ةضافإلاب، ةوالصعوب ةتتسم بالدق مسائل

وعجز  ،الطبيعة القانونية لحكم التحكيم اإللكتروني لى بيان وتحديدع
قتضت إبالتالي و ،ةعزلنالتشريعات الوطنية بمفردها عن التصدي له بحلول م

لمعالجة ، ةم وموازي يحكم هذه العمليتطوير نظام قانوني مالئ ةورالضر
  .العديد من المشكالت التي تواجهه

 ةجراء هذه الدراسإقضات كانت وراء والمتنا التعقيداتولعل تلك 
سيق بينها وتحديد للتن ،بعاد الموضوعألتي حاولنا من خاللها جمع شتات وا

إلى  ةضافباإل، ةوشاملة موجز ةطار قانوني متكامل ورؤير إعب ،مالمحها
، ةقدمالم ةوبواكير الحلول القضائي ،ةالعالمي ةستعراض التطورات التشريعيإ
  .ةوتطوراتها المتالحق ةمستجدات المسألعلى  ةعمال القواعد العاماو
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  دراسةأهمية ال: ثانياً
  :تبرز أهمية الدراسة من خالل  

ت آشبالنسبه للمن وأهميتهاتطور التجارة اإللكترونية النظر إلى   - أ
 ،لكترونيةة التي ال تتعامل بالتجارة اإلأفالمنش ،ةوالصناعي ةالتجاري

لف منافسيها سوف تجد نفسها خعلى التجارة الورقية  ةوتظل معتمد
 ،التحكيم اإللكتروني أدى الى تنامي دور هذا التطور، سواقفي األ

حكم  دور هميةأو ،عات التجارة اإللكترونيةمنازلمالئمته في تسوية 
 . في إنتشاره واللجوء اليه كترونيالتحكيم اإلل

من حدثها حكم التحكيم اإللكتروني أاإلشكاالت القانونية التي تزايد   - ب
 ةالدراسات القانونية المتعلق لقلة ،حجيته وآلية إصداره وتنفيذه حيث

  .به
وذلك  ،ةبتحقيق المصالح المختلف ،قانونمن خالل ال ةتحقيق العدال  - ت

التقني واإلستفاده من التقدم العلمي  ،لحقوق من الضياعبحماية ا
  .على هذه المصالح والحقوق ةوتطويعه للمحافظ

لمشكالت حكم التحكيم اإللكتروني  ،ةقتراح الحلول المناسبإمحاولة   - ث
لما له من مزايا  ،تصاالت والمعلوماتستحدثته تكنولوجيا اإلإ الذي

وفير الجهد والوقت وحفظ وت ،الفصل في النزاع سرعة أهمها ،متعدده
مع السعي إليجاد قيود  ،سرار التجارية الخاصة بأطراف النزاعاأل

 التعامل مع هذه التكنولوجيا من خالل شبكاتتحكم  وضوابط
  .تصالاإل

ستفادة من لإل، م اإللكترونيوسلبيات حكم التحكي التعريف بإيجابيات   -  ج
 .ء على السلبياتللقضا ةوالصيغ المناسبوإيجاد الحلول ، اإليجابيات

 وبين بين حكم التحكيم اإللكتروني ما قارب القانونيتالسعي إلى ال  -  ح
ن ألبيان مدى إمكانيتها في  ،لتقليديلحكم التحكيم ا ةالقواعد العام

  . تنظيم قانوني لحكم التحكيم اإللكتروني إيجاد سعف فيتُ
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وبين  ،التقليدي والتوقيع ةمبدأ التناظر الوظيفي بين الكتابب التعريف  -  خ
الذي اعترفت به معظم التشريعات  ،التوقيع اإللكترونيو ةالكتاب

تساؤل الذي قد يثار على ال ةجابمحاولة اإلذلك لو ،الناظمة للتحكيم
هل يمكن لدولة التنفيذ رفض اإلعتراف بحكم التحكيم : بصدده

الحكم لم يكن  لكون تصالل شبكات اإلاإللكتروني الصادر من خال
  .؟همالبالمفهوم التقليدي  وموقعاً مكتوبا

 ةأهداف الدراس: ثالثا

  :تهدف هذه الدراسة إلى
في كل من  لتحكيم اإللكترونيلل ةوصف وتحليل التشريعات الناظم  - أ

ك وكذل، ةمريكيأ-نجلور ومقارنتها بالتشريعات األاألردن ومص
تجاهات الفقهية المتعددة راء واإليات الدولية ولآلتفاقالتطرق الى اإل

 .لمجالفي هذا ا
طار العام لمفهوم حكم التحكيم اإللكتروني وكيفية الوصول إلد اتحدي  - ب

في  ةاينراء الفقهية المتبوعرض اآل ،يفهإليه وذلك من خالل تعر
وبيان شكله  ،تعريف الحكم ومن ثم التطرق الى كيفية الوصول إليه

 . ومنطوقه وألية إعالنه
، حجيتهلبيان  ونيتحديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم اإللكتر  - ت

 .حماية الحقوقختالف الفقهي في مسألة التكييف القانوني للحكم واإلو
والتعرف على  ،حكيم إلكترونياًلقاء الضوء على كيفية تنفيذ حكم التإ  - ث

وبيان السلبيات والمعوقات التي قد ، ومخاطره ،ومزاياه، خصائصه
 تواجه إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة من هيئات التحكيم

 ههذ وذلك من أجل الوصول الى النتائج المرجوة من ،اإللكترونية
 . الدراسة
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تتالئم وطبيعة تعامالت التجارة  همية صياغة تشريعاتأبيان   -  ج
للقواعد القانونية التقليدية  عهاخضاإمكانية إلعدم  وذلك، اإللكترونية

 .لخصوصيتها
  منهجية البحث :خامسا 

من حيث  حكم التحكيم اإللكترونيها اإلشكاالت القانونية التي يثير نإ
التشريعات إستعراض وتحليل قتضي البحث فيها من خالل ت، وتنفيذه حجيته
ول من ألنهم أ، أمريكي -نجلووخاصة فقهاء النظام األ يةتجاهات الفقهواإل
على المراجع في هذه الدراسة  ةساسيألذا سوف نعتمد بصفه  ،بالبحث هتناول
  . إذا دعدت الحاجة لذلك ةالتينيلجوع الى المراجع امع الر ةمريكيأنجلو األ

المنهج المقارن  عتماد علىتتطلب اإل ةطبيعة هذه الدراسوكذلك فإن 
 اء الفقهية التي تناولت الموضوعواآلر ،ةصوص التشريعيجل مقارنة النأمن 

، ومعرفة كافة جوانبها ،ةمن هذه الدراس هى النتائج المرجوبهدف الوصول إل
المقارن كأساس لهذه ين التحليلي وإعتماد المنهجالحاجة الى قد دعت و

بشكل متناغم  الحلول التي أثارتها إشكالياتها نها تؤدي الى إبرازأل ةالدراس
سلوب سلس ال يطاله التكرار أو أب الدراسةومتسلسل يتحقق من خالله عرض 

  :وعليه تم تقسيم الموضوع إلى، التزيد
 لكتروني من خالل بيانحكم التحكيم اإل هيةما ؛ يبحث فيالفصل التمهيدي

ثار حول تحديد  الذي وبيان الخالف الفقهي، التحكيم اإللكتروني مفهوم
نتناول في المبحث ومن ثم ، المقصود بهذا المفهوم القانوني في المبحث األول

، ما يتميز به التحكيم اإللكتروني عن غيره من الوسائل البديلة األخرى الثاني
  .نطاقهبيان  ة إلىباإلضاف

من  هوآلية إصدار ،التحكيم اإللكتروني الباب األول؛ يبحث في حجية حكم
إللكتروني وبيان يتناول الفصل األول التعريف بحكم التحكيم ا: خالل فصلين

من حيث موقعه في الحقوق  ،وحجيته ،القانونية تهطبيعو ،وأنواعه، مميزاته
ا الفصل الثاني فيتناول آلية إصدار ؛ أمواإللتزامات المترتبة على إصداره
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حجية المحررات والتوقيع اإللكترونيين في و، حكم التحكيم اإللكتروني
  . اإلثبات

: الباب الثاني؛ يبحث في تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني من خالل فصليين
ني على المستوى يتناول الفصل األول آلية تنفيذ حكم التحكيم اإللكترو

، حكم التحكيم اإللكتروني فيفي أسباب بطالن  حيث يبحث، الوطني
الحكم في  هذا إجراءات تنفيذ الحكم ومدى إمكانية تنفيذ باالضافة إلى بيان

؛ أما الفصل الثاني فيتناول بالبحث آلية تنفيذ حكم التحكيم ، ة المختصةالمحكم
وية ووفقأ لمراكز تس، ١٩٥٨اإللكتروني األجنبي وفقاً إلتفاقية نيويورك لسنة 

التحكيم  من خالل وسائل التنفيذ الذاتي لحكم ،المنازعات اإللكترونية
  .غير مباشرةاإللكتروني المباشرة و

ثم ، نتهت الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إليهاوا  
عرض لبعض التوصيات والحلول التي تم دعوة المشرع األردني والمصري 

إلى تشريع خاص للتحكيم اإللكتروني أكثر تمهيداً للوصول ، إلى األخذ بها
ويتوافق ، الة وملزمة لتنفيذ حكم التحكيم اإللكترونييضمن آلية فع، شمولية

مع التطورات المستمرة التي تطرأ على التجارة اإللكترونية وآلية تسوية 
  .عاتهاانز

ويرى الباحث أن هذا التقسيم يحقق الغاية من الوصول إلى إشكالية   
بطريقة متسلسلة سهلة تؤدي إلى تكوين فكرة واضحة جلية عن  ،الدراسة

دون الدخول في متاهات ومواضيع جانبية تُفقد الدراسة قيمها  ،الموضوع
كما أنه يمنع من ترك أي جزئية من جزيئات الدراسة دون بحث ، الحقيقية
   .وتحليل
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