Samene – arabisk

شعب السامي
شعب سامي هم من السكان األصليين الذين يعيشون في
النرويج والسويد وفنلندا وروسيا .السكان األصليون هم
السكان الذين استوطنوا في منطقة ما .وهذا يعني أنهم عاشوا
في منطقة قبل تحديد حدود الدولة .شعب السامي لهم وطنهم
ولغتهم وثقافتهم وتاريخهم.
هناك ما بين  60.000و  70.000سامي  ،.حوالي
 17.000شخص سامي يعيشون في السويد  ،وفي فنلندا
Reinkappkjøring. Foto: V. Belov, Shutterstock

يقطن حوالي  7500شخص سامي  ،وفي روسيا هناك
حوالي  2000شخص سامي  .بينما يعيش حوالي 40.000

العيد الوطني لسامي

سامي في النرويج .معظمهم يعيشون في الشمال من

اليوم الوطني لسامي هو  6فبراير .العيد الوطني مشترك

Saltfjelletأو في المدن الكبيرة  ،مثل أوسلو.

لجميع سامي في النرويج والسويد وفنلندا وروسيا .يتم
االحتفال بهذا اليوم إلحياء أول اجتماع وطني لسامي عقد في

السامي هم من الشعوب األصلية
السامي هم من الشعوب األصلية .هذا يعني أن سامي عاشوا
في األجزاء الشمالية من النرويج وفنلندا والسويد وروسيا

 6فبراير  1917في تروندهايم .حيث التقى سامي من
النرويج والسويد ألول مرة للعمل م ًعا من أجل قضايا السامي

لفترة طويلة جدًا .لقد عاشوا هناك حتى قبل تعيين الحدود بين
الدول..
غالبًا ما يكون للشعوب األصلية ثقافتها الخاصة بها والتي
تختلف عن ثقافتها الخاصة عن سائر البلدان التي تعيش فيها.
وهناك العديد من الشعوب األصلية في العالم .على سبيل
المثال  ،األكراد هم شعوب أصلية في إيران والعراق
وسوريا وتركيا.

سباق الرنة
سباق الرنة هو رياضة شعبية بين سامي الذين لديهم الرنة.
في بعض المسابقات  ،يرتدي الرياضي زالجات على ساقيه
ويتدلى على الحبال بعد حيوان الرنة .في مسابقات أخرى ،
يجلس الرياضي على زالجة تتدلى خلف حيوان الرنة.
كيلومترا في الساعة.
أسرع حيوان الرنة يجري بسرعة 60
ً

المشتركة

.

Samisk kvinne har pyntet seg og kjører snøskuter. Kanskje
hun skal feire nasjonaldagen? Foto: V.Belov, Shutterstock

اليوم الوطني لسامي هو يوم العلم الرسمي في النرويج ،
ويتم االحتفال باليوم الوطني مع العلم النرويجي وسامي .يتم

يتم ترتيب كل من البطولة النرويجية وبطولة الشمال في

االحتفال بهذا اليوم في العديد من األماكن في النرويج .في

سباقات الرنة.

ترومسو  ،يحتفلون بأسبوع كامل مع أنشطة مختلفة مثل
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الحفالت الموسيقية وسباق الرنة .النشيد الوطني السامي هو

لم تعد سامي الجنوبية هي اللغة اليومية في العديد من العائالت.

سامي سوغا الفال  ،وهو ما يعني أغنية الشعب السامي

إنه أفضل قليالً لـلوسامي  ،ألن هناك الكثير من األطفال

في العيد الوطني لسامي نقول "ليهكو بيففين!" .معناه

يتعلمون اللغة في المنزل والمدرسة.

"مبروك هذا اليوم"!

 ) Buresتُنطق (Boresتعني مرحبًا في شمال سامي

علم سامي

كلمة  Lavvoو  sledgeهي كلمات سامي نستخدمها في

علم سامي مشترك بين جميع سامي في النرويج والسويد
وفنلندا وروسيا.

النرويجية

.
Det samiske flagget. Illustrasjon: The hornbill Studio,
Shutterstock

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock

ص ِّور
شكل العلم مستوحى من الشعر الشعبي للسامي  ،و ُ
السامي على أنهم أبناء وبنات الشمس .الدائرة في العلم ترمز
إلى الشمس والقمر.
إن برلمان سامي هو الذي يقرر استخدام علم سامي .يوم 6
فبراير نقول" :ليهكو بيففين!" وتعني" :مبروك هذا اليوم"!

لغات سامي
لغة سامي ليست لغة واحدة  ،بل مجموعة لغوية تتكون من إحدى
عشرة لغة مختلفة .ترتبط لغة سامي بالفنلندية واإلستونية
والهنغارية.
سامي الشمالية هي أكبر مجموعة لغوية .يستخدم سامي في كل من
النرويج والسويد وفنلندا اللغة الشمالية.
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