
 الجغرافيا والحرب في معركة أكتوبر المجيدة

أكددالصينددن ننذلخ دد لعشردد لرناددمن للممدد، لخدد لصيءخدد،ذ لأذلص   دد، ل دد ل

صيحدددملليكدددنشق لخددد للنددد،معلفدددنال اددد لغشام ددد لأ ، دددن، لصي  مص نددد،ل

راقدد صلردد،  لغددن لصي  مص ندد،لرصيحددملل.لرخحددامص لصينددن لصيشقدد،ذ

صيارددقمولر ح ندد لناللدد لنيددنن لخ  ندد لنكدد لصيحقشدد لر ددمص لصي نددمل

ري لنينفيلا صلصيدار لصيشن د،مبلغدن لف مص ند ل.لخ ،مملصيرن،  لرصاللنن،م

صي نئ لرخردم لصيحدمللخاشد،ل  داخالرد ،ن لصيردال لر قدن  ل   ند، ل

رالل دددءصبلخ ددد،ز لصي دددءص لرصيندددمص ل.لصيردددنقمعلصياددد،خك لنكددد لصيشقددد،ذ

صي اددمفل دديلخنصلددقلخنفملدد لخدد لصيادد،يملر ص لص ددنشمص ن ل قددننملأ ددكح ل

ر غدملهادن لصي دنعلصياردقمن لصيف،  د ل.لصياخ، لصيا،خللرصيمنبلصيقدنك ي

 ظددللصيا ،رددملصي  مص ندد لص  ، ددن لنكدد لصيددارصعلرصال ددنشمص لن ،رددمل

ا صل.لا،خ ل يلإمص علصيشامك لر حانالخق،  ا،لصيش ظن علرغنملصيش ظن ع

راللن دددلمر لنكددملصي  مص ندد،ل دديلصال ددنمص ن ن لصيارددقمن لن ددالم ص دد ل

ي نئدد لرر ددقلصييقنددن لصيق ناندد لرصي اددمن  لغددلل شنددالفدد ر  لص  ضلرص

ر فمنا، ددإلإيدد لل،ندداعلصيشاكنخدد، ليددانملك، دد لن ،رددملصي ندد،معلرصيرددنقمعل

ر  ددنعلصي  مص ندد،لصيارددقمن لغا ص دد لناللدد لعندد،  ل.لنكدد لخرددم لصياشكندد، لصيارددقمن ل دديلصي ددنلرصي ددملرصي حددم

صي ر لصيشق،ميلر فانللصييمنق لصي ا ن ليافلأ مصملخ ظنخ للف مص ن لصيشق،ذلغشينكدلص ماق لصيارقمن  ليفكلصفمع

صي ددنص لصيشرددكح لخدد لأفددلل  ددقلكفدد، علصين  ددأللرصيددنحقمل دديلص  دداصى لخدد لعددالبل حانددالصي ددنفلرص ادداص لرصيشنصلددقل

 .صيحننن لرصال نمص ن ن لرك يكل رالر نلقلخاقال لخ ،ز لصي ءص 

لل

مص لصيادد،يملرإ ددمص نلل دديلن ددن لندد،  لل دد،علصيرددنن لصيشدد، يل حددا لص ددنمص ن ن ل ددمللأكنددنغملصيش ندداعلإفشدد، لع دد

رصعنمصلا،لصير، ملصينمصغيليكيف لصياملن لخ لصي  ،ع لنالرعلنك لكافا،لعاند لإ دمص نللصيق دمفلرم ،زاد،لصيحندن  ل

 نثل دام لصييقد لصياد،خك ليكحدمللصينز ند ل.لغ،خناصملعطلغ، يندلصيش نق لينر طلأ قن علفنالإ مص نكيلاللن ام

،ر لصيم نرن لينن نقلصي دنص لنكد لصي  اد  لغندن عل يداعل دمن لم دللصي  دنملرصياند،ملرصالمناد، لص خد لمصعدللصيشح

خرم لصياشكن، لصيارقمن  لر را لخ ،ز ل ادلصي نص لصيشا،من ل ش لصييق لصيحمغند لياد لصيا دنعلصيش ،صدمل

،علصيرددنقمعلنكدد لعقددنزلرص نددنص لخرددم لصياشكندد، لرصددلل مكنددإلغ قددقلعقنزددإلي،خدداصملرصينشددنن  لغاددالإ قدد

 لخد لعدالبل سرالصيق د، ول3791ريش،لك،ذلصيششملصيش، يلي  ،علصيرنن لنااال مكد لن دن لأكندنغمل.لصيشنصرال 

صييشر لي  للصي نص لصي من لصيشنمن لرنن،ما،لصيحمغي ل نلدلم للصي نمربلصيي،علإي لإ دمص نللن دملعكدنللصيردنن ل

مص نكن  ل نثل  نعللنص لصي حمن لصيشنمن لغنأخن لك،  لصيششمص لرصيش ،  لصي ولأر حلخشمص لخ ك ، لأخ،علصيشال  لصر 

صيش، ن ليش قلررنبلصرخاصمص لصيي، فن ليكادار لرالل دنش،لصي ،مخد لخد لمربلصدمالأ دن،لركد يكلصي ندمربلصرنمصمدي ل

صيا   لإي لن ملعقنزلصيشنصرال لصر مص نكن ل يلصيشر، لصي حمولخ لخين لغ،للصيش اللرصي حملص  شملرعكنلل

ل.لنص ا،لصي حمن لصيشنشمكءعل يلكللخ لإنال لرصمعلصيانخلنك ل نص للص إلفءنمعل ن ، 

لل

أم ء للنص لصي حمند لصيشندمن لغ  د، ل د،علخا،خاد،لصينا نند لرصي ن،يند لف دنللصي حدملص  شدم لمنن د ل د  لصي دنص ل

ش ال لغ،يننص  لخقللنص ا،لصيشنشمكءعلصيشنمن ل  لصيرنقمعلصيكنفرنن لنك لخ شنن لصي ء لصيحننن لغشاعللغ،للصي

غشن ، لناذلرص عمفلصيش نامعلغقنبلصي حملص  شملرعكنللصيا    لرذيكل ش لص نمص ن ن لصييق لصياد،خك ليحدملل

أخ،لصي نص لصي نن لصيشنمن لرخاا،للنص لصيا ، لصي نفل ق،مالر ص لإ ق،علصيرنقمعلرغكد ل ندءلصياشكند، ل.لأكننغم

رذيدكلغادال.لصر مص نكن لرإف ، اد،لنكد لصييدمرللصيفاكديلخد لمص دمعلصينداعلل ديلرلدالصيا دن صيارقمن لأخ،علصي نص ل

كادددللددا ص لصياددارلصي نندد لرصي ن،يندد ل دديلأت دد، ل ددمللصال ددن ءص لخددقلصيددا رالصيشرددنف،معلخدد ل ددمللصيقدد، مص ل

صيشنمن لل نثلك،ذلخ لصيشا،علصيم نرن ليك نص لصي نن لر ف،بلصين،ن  .ل3799صيشنمن لنك لص  ضل يل ملل

إن،ل لخدا ن، لصيادارلخد لصين داعلصيردمنقلغمغد، لغ،  د، لعدطلغد، يندليش دقلصين داعلصي دمفليك دنص لصيشندمن  يلنشد ل

 ن ،  لم،انكلن لصييمغ لصي نن لص ري لرصيندأخن لصي دنفلصياد،خلليق، د لصياشكند، لصياردقمن ل ديلأت د، لن دن لل د،عل

 



يكاكنن لفش،بل شاصذ لصي ولمام إل"ل يلصال نمص ن ن لصيا،يشن أكننغملل9"را ،لاللم ر لصرص، علإي ل فمل.لصيرنن 

مص لصياالبل يلذكمفلأكننغملصيمصغقلرصياامن  لرلالصخنكئلصيقن،للغ،ينحكنال لصي اناد لرصيشاكنخد، لصيالن د لينرد نلل

صيشامكدد لصينز ندد لصيق ددمفلصيندديلمص  ل  ،ادد،لنكدد لأ ضل ددن ، لرصي ددنالذلغنصغدد لخنددملرنن دد ل ددن ن،لنكدد ل ددال

 .نم  ا 

 


