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 4ـ  دليـل حرب العصابات في ليتوانيا

 أثناء المواجهات والمالبس أسس العناية بالتغذية

 عادل رفيق
 

 :التغذيةبالعناية 

 الغذاء

البارد، يحتاج اإلنســاع عادة ىلى من أجل البقاء على قيد الحياة، من الضــرورت فوفير الغذاءف ف ي السقس 

المزيد من السعام، على الرغم من أنه ال يوجد اختالف كبير بين السقس البارد والحار هناف وُفعتبر البروفينات 

من العناصــر الغذاةية الرةيســية التي يحتلاها الاســمف ومن المواد الغنية بالبروفينات: اللحوم وا ســما  

سم حيث والبيض والحليب والحبوبف وُف صادر طاقة الا صدرًا هامًا من م ضًا المواد الكربوهيدرافية م عتبر أي

ضار  سكر والحبوب وال واكه والخ سهولةف وفوجد معظم المواد الكربوهيدرافية في ال صها ب صا سهل امت ي

ساع ال يمتص  سم اإلن سم، ومع ذلك، فإع ج سي لساقة الا صدر الرةي شكل الدهوع الم والبساطا والحليبف وف

سمف سوى  صغير من هذه الدهوع ويخزع الباقيف وفوجد الدهوع في اللحوم والزبدة والحليب كامل الد جزء 

ومن أجل البقاء على قيد الحياة في الظروف الصــعبة، يحتاج الاســم البشــرت ىلى ال يتاميناتف وىذا فناول 

ىليهاف وفي فصل الشتاء،  اإلنساع وجبة غذاةية متوازنة، فإع الاسم يحصل على كل ال يتامينات التي يحتاج

يحتاج الاسم ىلى المزيد من فيتامين )سي(، ويك ي أع فتناول ال واكه والخضروات والبساطس فقط للحصول 

صوديوم  س ور وكلوريد ال سيوم واليود وال و سي(ف وُيعتبرالحديد والكال سمك من فيتامين ) على ما يك ي ج

سية للاسمف وبدونها يصبح الاسم عرضة  مراض عديدةف )الملح( وا مالح ا خرى من المواد الغذاةية ا  سا

وعادة ما فكوع هذه المواد في نظام غذاةي متوازع، ولكن عندما ي قد الاســم الكرير من الســواةل )وا مالح 

سم بتناول  ا غذية الغنية  ضرورت فكملة احتياجات الا شاط البدني الزاةد، فقد يكوع من ال سبب الن ضا( ب أي

 با مالحف

ما يســتسيعوع من  ياًء أع يعملوا على فخزين  قاةهم أح يدوع الح اظ على ب وينبغي على جميع من ير

المنتاات ذات المحتوى العالي من الســعرات الحرارية مرل: الشــوكوالفه، والبندا، والشــوكوالفه الســوداء، 
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ة، والبسكويت، ومكعبات والشوكوالفه مع المكسرات، والعسل، والسكر، والحلويات، ومسحوا المشروبات المحال

   مرا الدجاج، وال اكهة الما  ة، واللحوم المقددة، والملحف

 

 الماء

ساع العيش ل ترة طويلة بدوع الماءف  ستسيع اإلن صعبة, وال ي ساع في الظروف ال الماء من أهم متسلبات اإلن

وفي المناطق الحارة ي قد اإلنســاع كمية كبيرة من الماء عن طريق التعرا, وحتى في المناطق الباردة يحتاج 

ية, علما باع أكرر من ثالث أرباع الاســم لتر من الماء على ا قل يوميا للمحافظة على ال عال 2اإلنســاع ىلى 

ضغوط واإلجهادف وللعمل بك اءة ياب  سواةل نتياة للحرارة والبرودة وال سم ال سواةلف وي قد الا مكوع من ال

فعويض ما ي قد الاســم من ســواةل ولذلك فإع من أول وأهم ا هداف ف مين كمية كافية من الماءف ويمرل 

الاســم البشــرت، لذلك يحرن الناى على فانب حدوث فغييرات فلثرعلى  في المئة من وزع 60الماء حوالي 

فوازع الماء في الاســم، حيث يعتمد فنظيم حرارة الاســم على الماء )عندما يتبخر الماء من الاســم، فإنه 

 ُيخ ض حرارة الاسم الزاةدةف ويعتبر الماء أيضا مهمًا جدا لهضم وامتصان المواد الغذاةيةف وىذا فقد اإلنساع

سم ياف )ويذوى(ف في البداية، يظهر هذا  صحيح، فإع الا شكل  الكرير من الماء وال يعوض هذه الكميات ب

بوضوح على الشكل الخارجي ثم يتصاعد الخسر حسب نسبة الا افف فعلى سبيل المرال، عندما ي قد الاسم 

ستكوع  فقريبا  4-5 سواةل )التي  سبة ال شخص الذت يز 4-3في المئة من ن سوف  8070-علترا لل كام( ف

في المئة من قوا  البدنية ويلدت كذلك ىلى العسش والغرياعف وىذا فقد الاسم  40يتسبب ذلك في فقد  لـ

ـ8-10 -15٪ من السواةل، فإع اإلنساع يصاب بالصداع والدوار وعدم القدرة على الكالمف  أما فقداع الاسم ل

شاوة في الن 20 ساع ونقص القدرة في الماةة من الماء فيلدت ذلك ىلى غ ظر وألم عند التبول وانت اخ في الل

ساع من  سمعف وعندما ي قد اإلن سيموتف وىذا واجهتك 25-20على ال سواةل، فإنه حتمًا  سبة ال ٪ من ن

 مشكالت في فعويض كمية الماء التي فقدها جسمك، فمن المستحسن أع فهتم با مور اآلفية:ف 

 قبل أع فنتهي من استهال  الكمية الموجودةف فكر جيدًا في فوفير المزيد من الماء -

 احرن على التن س من ا نف وليس ال م، وفحدث أقلف -

 حاول أع فبقى أقل وقت ممكن في الشمسف -

 اشرب الماء على رش ات صغيرة، واحرن على بقاةه أطول فترة ممكنة في ال مف -
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لقمات أصغر حامًا،  ع الاسم يستخدم الكرير فناول السعام بقدر أقل قليال من وجبتك العادية، ولتكن ال -

 من السواةل لهضم السعامف

فانب فناول ا طعمة الاافة، أو النشــوية أوالحري ة جدا السعام واللحومف وخاصــة ا طعمة الدهنية التي  -

 يصعب هضمهاف

 ال فشرب الكحول  نه يسحب السواةل من أعضاء الاسم الحيويةف -

شربت الماء ل ترة من الوقت، فإنه ال ينبغي أع فشربه بكررة قبل التعود على ذلك؛ بل ىذا كنت لم فكن قد  -

شرب كمية كبيرة من الماء يكوع له آثار صحية خسيرة وقد  شرب رش ات صغيرة في البداية،  ع  ياب عليك 

 يلدت ىلى السعال والقيء، وُي قد الاسم مزيد من السواةلف

شارة هنا أنه في حال ا ضمونة ؛ وفادر اإل صادرها الم شرب المياه من م لعرور على الماء، فإنه من اآلماع أع ف

-8ومن المخاطرة أع فشـرب الماء من اآلبار وا حواض الم توحةف وىذا حدث ذلك، فياب أع فغلى المياه لمدة 

ضا أ–دقيقة، وىذا كانت المياه ملوثة جدا  15 ساعةف ويمكن أي صف  ع يتم فالبد من غليها على ا قل لمدة ن

صول على  سسحات ماةية، فيمكنك الح ستخدام أقران الكلورف وىذا لم فكن قريبًا من فواجد م فسهير المياه با

 المياه بالسرا التالية:

فاميع مياه ا مسار لهذا الغرض: وذلك بح ر ح رة في ا رض على شكل مسسح كبير،  ثم فضع في الح رة  -

شمع أو فقوم ضادة للماء أو م صال أو البولي ايريلين، ثم   قسعة قماش م صل س ل الح رة بال برش الادراع وأ

 فقوم بتاميع مياه المسر فيهاف

صدرًا  - صباح الباكرف فقد يكوع الندى الرقيل م شب في ال ضًا فاميع بعض المياه من خالل الع ويمكنك أي

شاب ال شب على قدميك وامش خالل ا ع صلة من الع شة أو خ مبللة بالندى للمياهف اربط بعض قسع ا قم

شب, وأعد العملية لتاميع الماءف يمكنك جمع لتر  صر المياه المتامعة على الع شمس, ثم أع شروا ال قبل 

 من الماء كل ساعة فقريبا باستخدام هذه السريقةف

ستخدام أكياى من البوليريلينف ويمكن  - شار با ضًا فكريف الماء المتبخر من أوراا النبافات وال ويمكنك أي

ستخدام  صير مركز عن طريق غليها حتى يرخن المحلول دوع ا شاار مرل الليموع وغيره لعمل ع أوراا وثمار أ

 أت ىضافاتف 
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 المالبس الخاصة

شديد البرودة وخسر   ساعديهم،  ع المناخ في ليتوانيا  من المهم أع نعرف مبادئ الزت لمقافلي المقاومة وم

صقيع هنا  أكبر من خسر االنها  من حرارة الاو سم حتى ال ال سن أع نحافظ على حرارة الا ستح ف فمن الم

ــدة البرودة من خالل مناطق م توحة من الاســم مرل فتحة الرأىف حيث يتم فقداع  يتم فقدانها مع ش

سرب الرأى حوالي  40 -معظم الحرارة من خاللهاف فعندما فكوع درجة حرارة الهواء  في الماةة من  50درجة، ُي

 درجةف لذلك: 150 –ما فكوع الحرارة % عند75حرارة الاسم، أو 

 ىذا كاع السقس باردا، فت كد من ارفداء قبعةف -

 ال فلمس ا سسح الباردة ب ت شكل من ا شكالف -

 ال فرقد مباشرة على ا رض، ولكن ضع حصيرة عازلةف -

 ال فلمس ا حاار أو ا جسام المعدنيةف -

 يمكنك شرب بعض الكحول بهدف التدفئةف  -

ضعف عنه  200أنه عند فبللك بالماء أو عند التعرا فزيد نسبة فسرب الحرارة  من الاسم لتصل ىلى  الحظ -

 في الوضع الاافف لذلك، ياب أع فحافظ على مالبسك وأحذيتك جافة فمامًاف

 في السقس البارد أيضًا، ال فرفدت المالبس التي فسرب الرطوبة ىلى الداخلف  -

 يغسي الوجه لتانب الصقيعفضع ما يشبه القناع أو ما  -
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 مبادئ فاهيز المالبس المناسبة

المالبس المناسبة للسقس ضرورية للح اظ على درجة حرارة الاسم السبيعية ولضماع قدرة الاسم البشرت 

ضرورت للمحافظة  سبة حسب السقس  ساع، وبالتالي فإع مبدأ ارفداء المالبس المنا على العمل من جسم اإلن

 على الحياةف 
 

 السبقة ا ولى من المالبس  -1

 القميص الحرارت -2 

 الزت الرسمي الخارجي  -3

 قبعة من ثالث طبقات  -4

 قناع  -5

 وشاح     -6 

 السوا -7

 ق ازات فكتيكية    -8

 ق ازات مع المساط -9

 جوارب طويلة  -10

 الاوارب الراني -11

 

ضافية" حيث يرفدت  - شرة اإل صوفية ثقيلة فغسي جميع البدع وفكوع بمرابة مالبس "الب المقافل مالبس 

 بشرة اصسناعية ىضافية للمقافل، ويكوع عبارة عن:

قميص ثقيل من الصوف، قد يشمل أيضًا في شيرت لتوفير فهوية مبدأية للاسمف ويمتص القميص كذلك  -

 الرطوبة من الاسم ويبخر ذلك ىلى الخارجف

 ن سترة صوفيةفطبقة التدفئة: وهي عبارة ع -

 الواقي من الرياح والرطوبة: سترة سميكة قوية ضد الرطوبة والرياحف -
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ياب فسبيق مبدأ فغسية كامل الاســم بسبقات متعددة بما في ذلك الرأى والعنق واليدين والســاقينف 

وي ضــل فغسية الرأى بغساء صــوف متعدد السبقات أوارفداء القبعات المبسنة ، فضــال عن غساء قابل 

ستخدام الق ازات لل سترة، وكذلك ا ضع وىغالا طوا  ن خف ويمكن حماية الرقبة وجزء من الوجه عن طريق و

لحماية الك ين وفكوع واســعة بما فيه الك اية، ويقترحفوياب حماية القدم بارفداء الاوارب المزدوجة )انظر 

 الشكل أعاله( 

ت ثير  فه ال حد ذا هذا الزت ال يوفر في  فإع  لك،  قات ومع ذ فداءه للسب كاع الشــخص ال ينظم ار المسلوب ىذا 

ــاطه البدني والظروف المناخية المحيسة بهف فقبل القيام بالمهام التي  المتعددة من المالبس طبقًا لنش

 فتسلب الكرير من الحركة، ياب عليه سحب أكبر قدر ممكن من المالبس التي يرفديها خالل فترة الباردةف

 اإلحماء والتدفئة: 

سن أع ف خذ في االعتبار  ياب ستح سم وفدفئته حتى لوكنت فرفدت مالبس جيدةف لذلك فمن الم ىحماء الا

اإلحماء باستخدام بسانية من الصوف أو غساء  -2االحماء باستخدام شمعة أو  -1عدة طرا لالحترار ال ردت: 

 مقاوم للماء كما هو موضح بالشكلف

 

 

التي يمكن أع فكوع لمرة واحدة أو قابلة إلعادة االســتخدامف وهنا  االحماء باســتخدام معدات خاصــة، و -3

 )لأليدت والقدمين والاسم( –منتاات التي فستخدم لمرة واحدة فقط إلحماء أجزاء من صلة من الاسم 

 (1) (اإلقامة الملقتة -الازء الخامس: أماكن المبيت 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية(1)

  


