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 ملخص الرسالة أو األطروحة :

      

ال شك أن الفتوحات اإلسالمية التي خاضيا المسممون في مشارق األرض ومغاربيا ، تحمل في طياتيا الكثير من العبر والدروس ، التي 
، فقد فقد عالجت ىذِه الدراسة مدى تأثير ودور العوامل الجغرافية   إعالء كممة الحق ، ونشر اإلسالم ،سطرىا القادة المسممون ، من أجل 

ضاريس األرضية ، في تغير مجريات المعارك ، فالمعروف أن المعارك البرية تتطمب عمى سبيل المثال وضع الخطط العسكرية لميجوم تتدخل الت
ختيار األماكن المناسبة لمتعسكر ، وحفر الخنادق لصد اليجمات ، وىذِه المطالب التتحقق ، مالم يمتمك القائد العسكري ، وعٌي كامل  ، وا 

العمميات العسكرية ،  فيويأتي المناخ في الدرجة الثانية بعد التضاريس ، من حيث حجم وقوة تأثيرُه ،  تضاريس أرض المعركةشاممة بومعرفة 
لة فقد يؤثر كاًل منيما عمى حركة الجند ، وعمى األسمحة والمعدات ، لذلك يحسب القادة العسكريون الحساب لمظروف المناخية المتوقعة ، وحا

البالد البحرية أو الجزرية في  عّدتْ ، فقد  أىمية عسكرية قصوى أما المياه ، فيي ذات ، ثناء القيام بالعمميات العسكريةأالطقس السائدة 
نتقال وتوفير سبل إضافية لمتزويد كما تضيف البحار لمدول الواقعة عمييا قوة إضافية من خالل القدرة عمى الحركة واإل  مأمن من الغزو ،

، فضاًل عن أن األنيار واآلبار والينابيع وغيرىا من  خالل البحار تستطيع الجيوش الوصول إلى مواقع بعيدة عن أراضيياومن ، واإلمداد 
قادة مصادر المياه اليمكن اإلستغناء عنيا ألنيا عصب الحياة ، واليمكن لمجيوش السير من دون توفر المياه لمجند وخيوليم ، وىو ما أواله ال

التركيز عمى بالد المغرب واألندلس ، لما تتسم بِو من بيذا العنوان و  ومن ىنا جاء إختيار الموضوع انيم عند تحركاتيم ،سكريون في حسبالع
        ٓتباين كبير في البيئة الجغرافية لكال اإلقميمين ، وأثرىا الواضح في سير العمميات العسكرية ىناك 
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Abstract of thesis   

There is no doubt that the Islamic conquests waged by Muslims all over the world, carries 

with it a lot of lessons, lessons, this study has addressed the impact and the role of 

geographical factors, it may interfere with the terrain, climate, and water, in the course of 

Islamic battles, hence the choice of subject this title and focus on the Maghreb and al-

Andalus, because of her great variation in geographical environment for both regions, is 

clear and its impact on the conduct of military operations there 0 


