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ثقافة الشعوب األصلية في السويد 

ي البالند.
اث العالمي �ف ان نهراً عىل أطراف موقع ال�ت عروس وعريس من قومية سامي يع�ب

ي قومية سامي )سابمي( ع�ب المناطق 
تمتد أرا�ض

الشمالية من إسكندنافيا وشبه جزيرة كوال الروسية. 
تدريجياً، أضطر أفراد قومية سامي إىل التخلي عن 
 ، ض ي البداية عل تركها للمزارع�ي

وا �ض االأرض، إذ أُج�ب
، ثم للصناعات  بدءاً من أواسط القرن السابع ع�ش
مثل تصنيع االأخشاب واستخراج المعادن. ال يوجد 

ي لقومية سامي، لكنه يُقدر بنحو 80 ألف 
تعداد سكا�ض

ي 
ي أربع دول، ويتواجد منهم �ض

ون �ض نسمة، ينت�ش
السويد نحو 20 ألف نسمة.

تقاليد تربية حيوان الرنّة
كان أفراد قومية سامي يعيشون قديماً عل 

الجمع وااللتقاط، ثم تحولوا إىل تربية حيوان 
ي 

ي القرن السابع ع�ش وال�ت
الرنّة المستأنس �ض

. ولقد  ض ي المنطقة القطبية الآالف السن�ي
أظهرت االكتشافات االأثرية أن قومية سامي، وهم من الشعوب االأصلية، قد عاشوا �ض

ي 
ي االستمرار ح�ت الوقت الراهن ضمن نسيج المجتمع المعارص، رغم خسارة االأرا�ض

نجحت ثقافة وأسلوب حياة قومية سامي �ض
ض والصناعات، ورغم الخضوع لمرحلة من العنرصية العلمية، وقمع ديانة وثقافة ولغة هذه القومية.  لصالح المزارع�ي

تتنقل بطبيعتها ع�ب مساحات شاسعة من 
عى. وتاريخياً، كان أفراد قومية سامي  ي ل�ت

االأرا�ض
يعيشون حياة االأقوام الرُّحل.

لكن حسب معاي�ي الحياة الحديثة فهم يسكنون 
ي 

ي منازل دائمة، فضالً عن اقتنائهم لكبائن �ض
االآن �ض

قامة بها أثناء موسم الرعي. ومن استمر  الجبال لالإ
ي العمل بالرعي لم يعد يستخدم الزالجات 

منهم �ض
ي تجرها الرنة بل استبدلها بعربات الجليد 

ال�ت
وسيارات الدفع الرباعي والطائرات المروحية منذ 

ة بالمائة فقط من أفراد  زمن طويل. يعيش نحو ع�ش
ض عل تربية الرنّة، ويكّمل  قومية سامي السويدي�ي

العديد من رعاة الرنّة دخلهم بالسياحة وصيد 
االأسماك والحرف التقليدية والعمل بمجاالت أخرى.

ولقد اضطر الكث�ي منهم إىل البحث عن الدخل 
ي تواجه االأنشطة 

بمجاالت أخرى نظراً للتحديات ال�ت
بية حيوان الرنّة حالياً، وتشمل  التجارية المتصلة ب�ت

خالفات مع الحكومة حول حقوق الرعي، والقيود 
بية الرنّة بموجب  عل َمن يمكنهم العمل ب�ت

 . ي
القانون، وبسبب خسارة االأرا�ض

ض حقوق الرعي الخاصة بمزاوىلي  ثمة نزاع تاريخي ب�ي
ي 

مهنة رعي الرنّة، وأصحاب حقوق االحتطاب. و�ض
عام 2011 حكمت المحكمة العليا لصالح قومية 

سامي، فمنحتهم حقوقاً نابعة من القانون العام 
، ولعل هذا كان  ي

لمساحات معينة من االأرا�ض
ي التاريخ المعارص، فيما يتعلق 

الُحكم االأهم �ض
بقضايا قومية سامي المتصلة بالقانون.
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التجارة والسياسة
" )أو قرى قومية سامي( بالقرى  ي ليست الـ "سامي �ب

التقليدية، إنما هي اتحادات اقتصادية وإدارية 
ي هذه 

ي منطقة جغرافية معينة. لالأفراد �ض
معقدة �ض

ي رعي الرنّة بالمنطقة، وبناء 
التجمعات الحق �ض

ي بعض 
ما يلزم من مرافق، حسب الحاجة. و�ض

المناطق، يحق لهم أيضاً صيد االأسماك والصيد 
ي، وينظم هذه الحقوق "قانون تربية الرنّة"  ال�ب

السويدي.

ي أواخر القرن التاسع ع�ش لجأ العديد من أفراد 
�ض

ي 
قومية سامي إىل االحتفاظ بشكل دائم ونها�أ

بالمزارع وحيوانات الرنّة معاً )المشتغلون بالزراعة 
والرعي(. عل أن الحكومة لجأت إىل بعض القرارات 

ي امتدت آثارها إىل القرن 
ة للجدل، وال�ت المث�ي

ين. الع�ش

صــدر "قانون مراعي الرنّة" عام 1928 ليحّد 
ي أية قرية من 

مــن ملكيــة الرنّة والعضوية �ض
قرى قومية ســامي، بحيث يقترص االنتماء 
ت  لهــذه القرى عل الرعاة وأرسهم. وأج�ب
ض أنشــطة  القيود الجديدة من يجمعون ب�ي

ض تربية الرنّة أو  الرعــي والزراعــة عل االختيار ب�ي
االأنشطة الزراعية االأخرى.

وعل مدار أجيال، تحّول أفراد قومية سامي إىل 
ي محاولة لتخفيف القيود 

االشتغال بأعمال أخرى، �ض
التنظيمية من طرف الحكومة بحيث يمكنهم 

ض  االنتماء إىل القرى دون الحاجة الأن يكونوا مالك�ي
لحيوانات الرنّة.

الحقيقة والمصالحة 
ض قومية سامي  لطالما كان هناك تواصل ب�ي

ونها  ي يعت�ب
ي ال�ت

ي نشأت عل االأرا�ض
والدول ال�ت

ض  دياراً لهم. ومن خالل تلك المقابالت ب�ي
، اضطر أفراد قومية سامي إىل تغي�ي  ض الطرف�ي

طريقة حياتهم.

ســاءات واالنتهاكات  إنه تاريخ ملأ باالإ
والعنرصية، ال يزال عل الحكومة الســويدية أن 
ي عام 2019 قّدم برلمان قومية 

تتعامــل معــه. و�ض
ســامي طلباً رســمياً إىل الحكومة بإنشاء لجنة 

والمصالحة.  للحقيقة 

برلمان قومية سامي 
بدأ النضال السياسي لقومية سامي من أجل 

ي خمسينيات 
زيادة التأث�ي واالستقاللية �ض

ين، مع إنشاء جمعيات قومية  القرن الع�ش
ي نهاية المطاف إىل إنشاء 

ي أدت �ض
سامي ال�ت

"سامي تينغيت" )برلمان قومية سامي( 
لمان هي حماية  ي عام 1993. ومهمة ال�ب

�ض
وتطوير وتنسيق جميع االأمور المتصلة 

بمصالح قومية سامي.

لمان،  ي هذا ال�ب
توجد حالياً ثمانية أحزاب سياسية �ض

وهو يتكون من 31 عضوة وعضواً، يتم انتخابهم 
ي العام. 

كل أربعة أعوام، وينعقد ثالث مرات �ض
لمان بمنح من الحكومة السويدية،  يتم تمويل ال�ب

ي الوقت نفسه هيئة حكومية يعمل بها 50 
ويٌعت�ب �ض

موظفاً حكومياً.

ي السجل 
ض �ض ويحق التصويت للمسجالت والمسجل�ي

ي الخاص بقومية سامي، والمتاح التسجيل به  االنتخا�ب
ض بلغة قومية سامي ولمن يعرفون أنفسهم  للمتحدث�ي
بصفتهم منتمون إىل مجتمع قومية سامي. وقد زاد 

ة، ويرجع  ي السنوات االأخ�ي
ض �ض ض المسجل�ي عدد الناخب�ي

جزء من السبب إىل زيادة االهتمام بالقضايا السياسية 
ي أوساط الشباب من قومية سامي، وتزايد إقبال 

�ض
ثنية.  االأك�ب سناً منهم عل تقبلهم لهويتهم االإ

"يويك" هو فن الغناء التقليدي الخاص بقومية سامي، 
ي االأصل قريب الصلة بديانات قومية سامي. هو 

وكان �ض
ي أوروبا. ومع اعتباره قديماً 

من أقدم أشكال الموسيقى �ض
ة، فقد منعته الكنيسة  من االأنشطة الوثنية وغ�ي المتحرصض

ة طويلة. اللوثرية السويدية لف�ت

عادة ما يع�ب "اليويك" عن تجربة شخصية منفردة وعادة ما 
يكون موضوعها شخص بعينه أو حيوان أو منطقة بعينها من 

ي الطبيعية، من أجل عدم تعرضها للنسيان. ينتقل 
االأرا�ض

اليويك من جيل إىل جيل، ويتحدد أسلوبها بناء عل أصلها.

أنشطة ثقافية لقومية سامي الموسيقى والمسرح والرقص 
سوق يوكموك

اير/شباط ف�ب
 www.jokkmokksmarknad.se

ي أوميو
أسبوع قومية سامي �ض

اير/شباط ومارس/آذار ف�ب
www.sahkie.se

المهرجان الدوىلي للشعوب االأصلية
يوليو/تموز

www.riddu.no

وموسيقى قومية سامي المعارصة هي خليط من 
اليويك وموسيقى الروك أو البوب أو الهيب-هوب، 

اك،  ض من يمثلون هذه الموسيقى ماكسيدا م�ي ومن ب�ي
يك فيلغرين. وصوفيا يانّوك، ويون ه�ض

، اكتسبت  لدى قومية سامي ثقافة ثرية من الحكي
أبعاداً جديدة عن طريق الم�ح. وينتج م�ح 

ون" هي الكلمة  ونا )"غ�ي ي ك�ي
ون" �ض قومية سامي "غ�ي

ي لغات قومية سامي( عدة 
ونا �ض المقابلة لـكلمة ك�ي

أعمال فنية كل عام.

ي يوكموك.
كات التعدين �ف ي وقفة ضد توسع �ش

اك �ف الناشطة وفنانة الكلمة المنطوقة ميمي م�ي
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مزيد من االستقاللية 
هناك هدف سياسي واحد يوّحد جميع االأحزاب 

السياسية وهو الحصول عل المزيد من 
لمان  ، ال يُتاح لل�ب االستقاللية. ففي الوقت الحاىلي

ي االأمور المتصلة بصيد االأسماك 
سوى البت �ض

ّي، ورعي الرنّة، ولغات قومية سامي  والصيد ال�ب
وثقافتهم.

ي كل من فنلندا 
ولقد أعدت برلمانات قومية سامي �ض

كة لدول الشمال  ويج والسويد اتفاقية مش�ت وال�ض
لتعزيز مكانة قومية سامي كأقلية وللتأث�ي عل 

ي لم توافق 
صناعة القرارات الخاصة بهم، وال�ت
عليها بعد حكومات دول الشمال.

ولقد ُعدل دستور السويد عام 2011 للتأكيد عل 
ي السويد بتعزيز فرص 

ام السلطات العامة �ض ض ال�ت
ي الحفاظ عل وتطوير حياة 

أفراد قومية سامي �ض
ثقافية واجتماعية خاصة بهم.

عادات جديدة وتقاليد قديمة 
اتيجية االأقليات الوطنية" الصادر  ينص قانون "اس�ت

ي 2010، عل توف�ي الموارد المالية 
عن الحكومة �ض

ي الحفاظ عل لغات االأقليات، 
الالزمة للمساعدة �ض

ولتهيئة الفرص لقومية سامي ح�ت يتمكنوا من رعاية 
ثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم.

ي هذا توفر فرص جديدة لدعم مصالحهم، 
يع�ض

ض يتكلمون لغات قومية سامي  ر عامل�ي وتشمل توفُّ
، وتدريس تاريخ قومية سامي  ض ي دور المسن�ي

�ض
ي المدارس االبتدائية، وعمل الفتات معلوماتية 

�ض
ي المقار االأخرى 

ي المدارس و�ض
بلغات قومية سامي �ض

للبلدية.

كما وجد تراث وتقاليد مطبخ قومية سامي أتباعاً 
هم، كما ظهرت  جدداً، سواء من قومية سامي أو غ�ي

ات عالمية. وصفات طعام مبتكرة عن طريق تأث�ي

لغات قومية سامي 
ي عام 2000 بلغات قومية سامي كلغة 

اف �ض تم االع�ت
، أتاحت  ض ي السويد، ومنذ ذلك الح�ي

أقلية رسمية �ض
اً أك�ب وموارد مالية أوفر  لمان تأث�ي الحكومة لل�ب

ي تنوعها. 
ية �ض للحفاظ عل لغات قومية سامي، ال�ش

فلكم أن تتخيلوا أن هناك أك�ش من 300 طريقة 
للتعب�ي عن كلمة "ثلج": من الثلج الشبيه بالمسحوق 

ي مرحلة الذوبان.
إىل الجليد �ض

تنقسم لغات قومية سامي إىل ثالث مجموعات 
قية والوسطى  رئيسية: لغة قومية سامي ال�ش

والجنوبية. تنقسم هذه المجموعات إىل تسع عائالت 
ها استخداماً هي لغة قومية سامي  ة، أك�ش ض لغوية مم�ي
ض  الشمالية، ويُقدر أن نحو 17 ألف نسمة من الناطق�ي

ي مختلف أنحاء 
ض بهذه اللغة يتواجدون �ض االأصلي�ي

ي السويد(.
منطقة "سابمي" )يعيش 6000 منهم �ض

لم تكن لغة قومية سامي المكتوبة مرتبطة باالأبجدية 
ي ذلك العام، أضيفت 

السويدية ح�ت عام 1950. �ض
سبعة حروف إىل لغات قومية السامي، وتُنطق 

بأصوات تمثل تنويعات عل أصوات الـ "س" و"ث" 
ي اللغة 

و"ز"، وهي تنويعات صوتية غ�ي موجودة �ض
السويدية. أصبحت لغات قومية سامي مقرراً دراسياً 

بالمدارس السويدية بحلول 1962، ولكن لم تتم 
طباعة تعليمات بكيفية نطق الحروف واالأصوات 
ي تلك اللغات ح�ت عام 1979. تعد هذه بعض 

�ض
االأسباب وراء عدم قدرة العديد من أفراد قومية 

سامي االأك�ب سناً حالياً عل قراءة أو كتابة لغتهم. 

التعليم 
ي الوقت الراهن، تتواجد المدرسة الثانوية الوحيدة 

�ض
ي مدينة يوكموك، 

ي السويد �ض
الخاصة بقومية سامي �ض

ي أقىص شمال البالد. وإضافة إىل المقرر المدرسي 
�ض

ي مجاالت 
العام، توفر المدرسة تدريًبا للطلبة �ض

تربية الرنة، والطهي التقليدي، والحرف التقليدية، 
ولغات قومية سامي.

ar.sweden.se

هل تعلم؟

هل تعلم؟

ألوان علم قومية سامي من عام 
1986 )االأزرق واالأحمر واالأصفر 

( هي االألوان االأك�ش  واالأخرصض
ي االأزياء التقليدية. 

استخداماً �ض

الدائرة بنصفها االأحمر تمثل 
ي العديد 

الشمس، وهي رمزاً يظهر �ض
من الطبول الشامانية، بينما يمثل 
النصف االأزرق من الدائرة القمر.

 لدى قومية سامي 11 يوم علم،
ي 

اير/شباط، اليوم الوط�ض  أحدها هو 6 ف�ب
لقومية سامي. العلم وأيام العلم تخص 

قومية سامي جميعاً، بغض النظر عن الدولة 
ي يعيشون فيها.

ال�ت

ي القومية سامي كتبه إيزاك سابا.
النشيد الوط�ف

ي السويد، 
توجد 51 قرية لقومية سامي �ض

ي يوكموك.
غيس" �ض ها هي "س�ي أك�ب

ي ينحدر منها 
يمكنك معرفة المنطقة ال�ت

الشخص السامي من القميص التقليدي 
"كولت" الذي يرتديه.

ي أزيائهم 
اث السامي أحياناً �ض يمكن مالحظ الفخر ب�ت

ي المعروف باسم  التقليدية، وال سيما القميص الشع�ب

"، والذي أصبح زياً احتفالياً بعدما كان  ي
"كولت" أو "جاك�ت

يتم ارتدائه أثناء العمل.

. للثياب  ي
يتباين تصميم "الكولت" بحسب منشأه الجغرا�ض

التقليدية 12 أسلوباً مختلفاً عل االأقل، ومنها الخاص 

بالرجال والفتية ومنها ما يخص النساء والفتيات.

زي قومية 
سامي التقليدي 

أعيد تصميم بعض الثياب وأضيف إليها بعض التصميمات 

الخاصة بكل عائلة. كما أثرت صناعة الموضة الحديثة عل 

التصميمات. 

ي المناسبات الخاصة مثل تعميد 
يتم ارتداء "الكولت" دائماً �ض

االأطفال، والجنازات، وحفالت العرس، واحتفاالت منح رس 

. ويُرتدى مع "الكولت"  ي
ون. الزي الرجاىلي أقرص من النسا�أ الم�ي

حزام وحذاء برقبة طويلة ووشاح أو صدرية وياقات وقبعة.

تتباين تفاصيل الزينة من منطقة الأخرى، لكن عادة ما تكون 

ض يستخدم أفراد  ي ح�ي
فضية عند أفراد قومية سامي الشماليون، �ض

قومية سامي الجنوبيون وهؤالء من منطقة "لوىل" الزخارف المعة 

الملمس. عل أن الجميع يستخدمون أقمشة زاهية االألوان، مع 

زخرفة أطراف الثياب يدوياً.

أطفال ينتمون لقومية سامي يرتدون "الكولت"

P
H

O
TO

: LO
LA

 A
K

IN
M

A
D

E
 Å

K
E

R
S

T
R

Ö
M

/IM
A

G
E

B
A

N
K

.S
W

E
D

E
N

.S
E

| 3

حقائق عن السويد | قومية سامي في السويد



ي السويد. 
هناك نحو 260 ألف حيوان رنّة �ض

ساتها الطبيعية، مثل الذئب،  وتُعد مف�ت
مصدر تهديد بالغ لُمالك الرنّة.

ي 
ي السويد شبه مستأنسة وهي تعيش �ض

الرنّة �ف
الغابات والجبال الشمالية. تأكل عش الغراب 

والحزاز والعشب واالأعشاب.

تعت�ب كلمة "سووفاس" كلمة محمية وهي 
ي 

ي لحم الرنّة الُمدّخن. لحم الرنّة غ�ض
تع�ض

بالمعادن ودهونه قليلة للغاية. 

www.ajtte.com

www.samer.se       

www.sametinget.se

www.samiteahter.org 

www.sapminature.com

�
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بالنسبة إىل أطفال المدارس ح�ت سن 12 عاماً، تتوفر 
ي السويد. كما تساعد 

خمس مدارس لقومية سامي �ض
ي بعض 

منشآت رعاية أطفال قومية سامي المتوفرة �ض
البلديات، عل الحفاظ عل لغات قومية سامي، 

وتمريرها إىل الجيل االأصغر.

ي 
ويمكن دراسة لغات قومية سامي أكاديمياً �ض

ي أوميو وأوبساال. هناك أيضاً مركز لبحوث 
جامع�ت

قومية سامي يُدعى فارتوى، لتنسيق البحوث حول 
ثقافات ولغات وتاريخ ومجتمعات قومية سامي، 

كما يدفع بمبادرات بحثية جديدة.

حرف قومية سامي اليدوية – "دودجي" 
حيوان الرنّة جزء مهم من ثقافة قومية سامي، فهي 
تقدم الطعام والمواد الخام الالزمة لالستخدامات 
اليومية والحرف اليدوية. وقديماً كان يتم االحتفاظ 

٢٣FS

بكل جزء من أجزاء حيوان الرنّة واستخدام كل 
ي صناعة 

تلك االأجزاء، فيستخدم الجلد والقرون �ض
عداده  ، واللحم لطهيه أو الإ ض االأحذية والسكاك�ي

بطرق أخرى.

ض الحرف اليدوية الخاصة بقومية سامي –  تستع�ي
وتُعرف بمسمى "دودجي" – بالمواد الطبيعية، وعادة 
ما تكون تصميماتها ذات أشكال دائرية ناعمة، ولكنها 

ض هذه المنتجات  ي الوقت نفسه عملية. ويتم تزي�ي
�ض

اليدوية بإتقان ودقة الستعراض مهارات الصانع 
وحفاظاً عل التصاميم الثقافية والخاصة بكل عائلة.

ولقد ضمت ِحرف السامي اليدوية إليها تصميمات 
ة،  ومواداً جديدة، وتوجد حالياً تقنيات متنوعة وكث�ي

منها سبك المعادن، والفنون البرصية والتصوير 
. ي

الفوتوغرا�ض

روابط مفيدة
ي مدينة يوكموك

متحف قومية سامي �ض
معلومات حول قومية سامي

برلمان قومية سامي
ون" م�ح قومية سامي "غ�ي

ي مناطق سابمي
السياحة المراعية للبيئة �ض

ي نوفم�ب 2019 )          (
: المعهد السويدي. تم تحديث حقوق الن�ش �ض حقوق الن�ش

 

ه أو بثه جميع المحتوى محمي بموجب قانون حقوق الطبع والن�ش السويدي. من الممكن إعادة إنتاج النص أو نقله أو عرضه أو ن�ش

شارة إىل ar.sweden.se ويستث�ض من ذلك استخدام الصور أو الرسوم التوضيحية. عالم مع االإ ي أي وسيلة من وسائل االإ
�ض

 

يجاد ي ش�ت أنحاء العالم. يسعى المعهد السويدي الإ
المعهد السويدي )SI( هو هيئة حكومية تسعى إىل تعزيز االهتمام والثقة بالسويد �ض

اتيجي والتبادل بمجاالت الثقافة والتعليم والعلوم واالأعمال. فرص للتعاون وإنشاء العالقات المستدامة مع الدول االأخرى ع�ب التواصل االس�ت

 

ي بلدك
لمزيد من المعلومات حول السويد يرجي االطالع عل موقع ar.sweden.se أو السفارة أو القنصلية السويدية �ض

أو المعهد السويدي، العنوان: صندوق بريد 7434 ، 103 91      ستوكهولم، السويد.

si@si.se : ي
و�ض لك�ت يد االإ رقم الهاتف:                            ال�ب

 

www.si.se www.sharingsweden.se

ي مختلف االأماكن 
ة المطبخ السامي آن سباروك تقدم الثقافة الغذائية الخاصة بقومية سامي �ف سف�ي

العامة، كالمدارس والمستشفيات. 

هل تعلم؟

ar.sweden.se حقائق عن السويد | قومية سامي في السويد
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