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الخصائص السكانية لألقميات المسممة في الواليات المتحدة االمريكية
الواقع واالفاق المستقبمية

د .محمد حماد عبد المطيف العاني

كمية التربية  -أبن رشد  -قسم الجغرافيا

ممخص

يقدر عدد المسممين في األمريكتين بما يقرب من أربعة ماليين مسمم  .وتضمم الااليمة االسمالمية فمي أمريكما المممالية
أكثمر ممن ثالثمة ماليمين ممن المسمممين ممر م أكثمر ممن مميمورين ممن أ م أفريقمي  .ويقمدر عمدد المسمممين فمي أمريكما
الاروبية والوسطى برحو 044ألف مسمم .

وهراك مرظمات إسالمية عديدة في الواليات المتحدة األمريكية ل ا رماط ممممو

مثم ا اتحماد الطمبمة المسمممين ول ماا

االتحاد فمروع فمي أكثمر الواليمات د وسمد أسم م هماا االتحماد فمي إرمماأ اتحمادات أامرا مثم اتحماد العممماأ االاتمماعيين
المسممين  .واتحاد العمماأ والم ردسين المسممين واتحاد األطباأ المسممين .والى اارب هاه االتحادات هرماك الم اركم
االسالمية العديدة والامعيات.
ولعم م أكب ممر المم ممكالت الت ممي تواام م األسمي ممات المس ممممة ف ممي الوالي ممات المتح ممدة د مم ممكمة التحم م ب أو التم ممرام بس ممبب
الاالفات االسميمية التمي حمموهما مع مم ممن أوطمار م د باالضمافة إلمى التبعثمر وعمدم التركم فمي مرماط محمددة بسمبب

اتساع الواليات المتحدة .

المقدمة

تزايددد االمتمددام فددي اآونددة ايخيددرة بالجاليددات وايقميددات المسددممة فددي العددالم وفددي أوروبددا

والواليددات المتحدددة بصددةة خاصددة ويعددود مددذا االمتمددام جلددا كددون مددذة الجاليددات ظمددت مرتبطددة

بجذورما وخصوصا تأثرما بالصحوة الدينيدة التدي عمدت العدالم ايسدحمي حيدث شدكل ذلدك عائقدا

كبي ار أمام سياسات "ايدماج“التي سمكتها الدول الغربيدة تجداة الجاليدات المسدممة ج دافة جلدا مدا
صاحب الصحوة الدينية من سمبيات العنف وايرماب التي تأثرت بها مذة الدول الغربية.

تواجه ايقميات المسدممة فدا العدالم مشدكحت سياسدية واقتصدادية وثقافيدة متعدددة تحداول

الق اء عما مويتهدا وتسدعا جلدا تمزيدق وحددتها وان كدان ثمدة جهدود مخمصدة لحمتمدام بهدذة

ايقميددددات مددددن خددددحل المدددد،تمرات والمقدددداءات جال أنهددددا ال تددددزال جهددددوداً متوا ددددعة ال ترقددددا جلددددا
مستوى التحدي الذي تحتاجه ايمة في صراعها الح اري وذلك عما الرغم من أن مذة ايقميدات

تعد ثغر من ثغور ايسحم فا مواجهة الهجمدات الشرسدة التدا تسدتهدف ايسداءة جلدا مدذا الددين
وأممه.

ومددذا يعنددا أننددا بحاجددة جلددا خطددة جددادة يددتم فيهددا جمددع شددتات مددذة ايقميددات ودعمهددا

وترسيخ وجودما واذابة الخحفات المذمبية والعرقية والسياسية بينها من خحل استراتيجية واحدة
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بدالً من التشدتت والتشدرذم لتتحدول مدذة ايقميدات جلدا جماعدات قويدة و داغطة تسدتطيع التدأثير

عما صانع القرار فا دول العالم بصةة عامة والعالم الغربا بصةة خاصة (.)0

وقد زادت التحديات التا تواجه ايقميات المسممة فا اآونة ايخيرة بعدد سدقوط الشديوعية

وبددروز ايسددحم كعقيدددة بديمددة تواجدده اييددديولوجيات ايخددرى ممددا أدى جلددا مححقددة المسددممين

ومحدداربتهم فددا أرزاقهددم وعدددم اعت دراف العديددد مددن دول العددالم بحقددوقهم وفددرض القيددود عمددا

تمثيمهم فا المجالس النيابية والشعبية ج افة جلا ما تقوم به وسائل ايعحم ايجنبية من خحل

التركيزعمدددا الجواندددب السدددمبية التدددا تسدددخرمن ديدددنهم وتقمدددل مدددن شدددأنهم مسدددتهدفة مدددن وراء

ذلك تشويه صورتهم وحتا م،الء الدذين حققدوا جنجدازات عمميدة أو اقتصدادية أو ثقافيدة بدارزة قدد
انكبددددددددددددوا عمدددددددددددددا أنةسدددددددددددددهم وألهدددددددددددددتهم أعمددددددددددددالهم كمدددددددددددددا اسدددددددددددددتغرقتهم ايو ددددددددددددداع

الجديدة التا فر ت نةسهاعميهم.

وفا واقع ايمر فإن المسدممين الدذين يعيشدون فدا دول المهجدر والدذين تشددمم العقيددة

والدوطن يجامددون وحددمم لمحةدداظ عمدا صدورتهم دون عددون أو مسداعدة فعدالمهم ايسددحما ال
يكاد يهتم بق ايامم والمنظمات ايسحمية ال تحةل بهم أو تعيرمم أممية تميق بمكانتهم وكدأنهم

عناصر غير مرغوب فيها وكثي ارً ما تشير أصابع االتهام جلا أنهم جرمابيون تارة أو مارقون تارة

أخددرى ممددا أدى جلددا ج ددعاف مددذة ايقميددات وتوجيدده ال ددربات القاتمددة لهددم وتقدداعس الدددول
والمنظمات ايسحمية عن دعمهم (.)9

المسممون فدي امريكدا مدم خمديط مدن االقميدات واالثنيدات والمغدات وااليددلوجيات واالو داع

االجتماعيددة واالقتصددادية المختمةددة حيددث يتشددابه المسددممون فددي امريك دا مددع غيددرمم مددن اتبدداع
الديانات والمعتقدات االخرى مثل المسيحيين واليهدود والبدوذيين والهنددوس وغيدرمم .مدن حيدث ان
العديد منهم اندمج فدي الحيداة االمريكيدة السياسدية واالجتماعيدة واالقتصدادية حتدا ذابدت ثقدافتهم
تماما في الهوية االمريكية ولم تعد تربطهم اي صمة ساسية او اقتصادية او اجتماعية مع الدبحد

التي خرجوا منها في حين ف ل االخرين منهم العيش فدي جدو مدن العزلدة
او اسحمية يمارسون فيها طقوسهم وثقافتهم الخاصة.

دمن تجمعدات عربيدة

مشكمة البحث

تكمددن مشددكمة البحددث منددا فددي معرفددة عناصددر النمددو السددكاني لممسددممين فددي الواليددات

المتحدة االمريكية المتمثمة بطبيعة الدين الذي يشجع عما الزواج واقامة االسرة وتشجيع الدروابط
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االسرية فيما بينهم مع بيان مدى تأثير الهجرة كرافد مهم في زيادة اعداد المسممين ومدى تأثير

مذة العوامل في رسم الصورة المستقبمية لعدد المسممين وتزايدمم في العقدين القادمين.
فر ية البحث

تةترض الدراسدة ان اعدداد المسدممين سدوف يسدتمر بالتزايدد السدريع والكبيدر عمدا الدرغم ممدا

تواجه االقمية المسممة في الواليات المتحدة االمريكية من تمييز عنصري لها .ومذا يعود الا- :
 .0ان الدين االسحمي يحث عما التزاوج وتزايد النسب.

 .9تزايددد اعددداد المهدداجرين مددن الدددول االسددحمية ي داعف اعددداد المسددممين والسدديما ان معظددم
المهاجرين من من الشباب.

 .1تزايد نشاط الجمعيات والم اركز االسحمية في الواليات المتحدة االمريكية.

 .2عدم االمتمام باالفارقة االمريكان والنظرة العنصرية لهم قادة الا تحدول مدن الدديانات االخدرى
الا الدين االسحمي.

مدف الدراسة

تهدف الدراسة الا تو يح كيةية تةاعل مذة العناصر (الهجرة معدل الخصوبة المرتةعة

اعتناق االسحم) مدع بع دها لتحقيدق التغيدرات النوعيدة والكميدة فدي اعدداد المسدممين وصدوال الدا
زيادة القبول بالمةاميم والتقاليد االسحمية والتعريف بهويتهم وبالتالي يصدبح لهدم مسداممة جدادة

في صنع الق ارر السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

المسممون في الواليات المتحدة

ان اعدددداد المسدددممين فدددي الواليدددات المتحددددة االمريكيدددة كاندددت قميمدددة حتدددا بدايدددة القدددرن

العشرين وفي النصف االول منه بدأت مذة االعداد تزداد ببطء .اذا نححظ انتشدار االسدحم عمدا

جميددع مسدداحة الواليددات المتحدددة المتكونددة مددن احدددى وخمسددون واليددة اال ان مندداك تبدداين فددي
اعدادمم فهم يتركزون في شمال شرق الواليات المتحدة وفي جنوب شرقها خريطة (.)0

حيث تشير الكثير من الدراسات واالبحاث الا ان االسدحم مدو أسدرع االديدان انتشدا ارً فدي الواليدات

المتحدددة مقارنددة بالددديانات االخددرى الموجددودة فددي الواليددات المتحدددة .فقددد اشددار تقريددر جددورجي

ويمجددورين الددذي نشددرته صددحيةة نيددو يددورك تددايمز ان االسددحم أكثددر االديددان انتشددا ارً فددي الواليددات

المتحدة .اذ في الوقت الذي كدان يتوقدع الكثيدرون ان تد،دي احدداث  00ايمدول  9000الدا ابعداد

االمريكيين عن االسحم اال ان االمر جاء عما العكس تماماً.
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فقددد سدداعدت الهجمددات فددي الواليددات المتحدددة عمددا زيددادة اعددداد المسددممين الجدددد وذلددك

بسبب عوامل كثيرة اممها الهجرة وارتةاع معدل المواليد بين المسدممين ف دح عدن اتسداع ظدامرة

اعتناق االسحم من قبل غير المسممين في الواليات المتحدة (.)1

تت دارب االرقددام حددول عدددد المسددممين ونسددبهم فددي ارجدداء الواليددات المتحدددة فمددنهم مددن

يبالغ في اعدادمم ومم المسممون والمتعداطةون مدع االسدحم ومدنهم مدن يشدكك فدي تمدك االرقدام

ومددم مددن اعددداء االسددحم او الددذين فددي نةسددهم حقددد عمددا االسددحم حيددث يددروا ان زيددادة اعددداد

المسممين في الواليات المتحدة يعني زيادة تأثيرمم ونةوذمم وزيادة ثقمهم في المجتمع االمريكي.

ان سددبب عدددم وجددود ارقددام عددن اعددداد المسددممين فددي الواليددات يعددود الددا ان االحصدداءات

السكانية الرسمية التدي تجريهدا الحكومدة االمريكيدة ال تحتدوي عمدا االعتقداد او االنتمداء الدديني.

كما

ان اال وراق الرسمية مثل جوازات السةر والهوية المدنية كذلك ال تحتوي عمدا مثدل مدذة

البيانات .مذا يعني ان جميع االرقام عن المسممين في الواليدات المتحددة مدي تقديريدة وتقدوم بهدا

جهات غير رسمية ومراكدز دراسدات عالميدة .واحياندا مدن المراكدز والجماعدات االسدحمية المنتشدرة
في بعض الواليات المتحدة االمريكية.

حيث تشير احدى الدراسدات ومدي الدراسدة التدي اجرتهدا جامعدة ترينيتدي كوليددج فدي عدام

 9006شددممت  32ألددف امريكددي حيددث توصددل الددا ان مندداك تراجددع فددي المسدديحية حيددث وصددمت
نسبتهم  %54في عام  9006مقابل  %64.9في عام .0770
خريطة ()0

التوزيع االقميمي لمنسب المئوية لألعداد المسممين في الواليات المتحدة 9000
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المصدر:

Wright, John W.The New York Times 9000 Almanac (Penguin
Reference), 9000.P 290.

في حين ت اعف عدد المسممين الذين أصبحوا يمثمون  %9الدا  %1مدن اجمدالي عددد

سددكان الواليددات المتحدددة ( .)2مندداك مجموعددة مددن االحصدداءات السددكانية العددداد المسددممين فددي
الواليات المتحدة والتي صدرت من جهات مختمف جدول ( )0ومي كاالتي- :
جدول ()0

اعداد التقديرية لممسممين حسب جهة او مصدر اعداد المسممين
السنة

الجهة او المصدر

النسبة %

المسممون

مسح الهوية الدينية

9006

0100000

0.4

وكالة المخابرات المركزية

9000

0600000

0.4

مركز بيو()1

9007

9300000

0.6

الواليات المتحدة .اخبار

9006

3000000

0.4

مجمس العحقات االسحمية

9000

5000000

9.1

االمريكية ()0

الحقائق العالمية ()9

العالم ()2

االمريكية ()3

المصدر:

0. American religious identification survey, 9006, retried on 9007 /
00/09.

9. CIA. Gov.

1. Abmiler. Tracy (October 9007) PDF. Mapping the Global Muslim
population: A report on the size and distribution of the world's
Muslim population. Pew research center.

2. Understanding Islam by Susan healen of us news world report.
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3. Ihsun bag by, paulm . Perl, Bryant. Froehel (9000 -9090) council
on American – Islamic, Relations (Washington. D.cl retrieved on
9000 – 9090.

والجدير بالذكر ان المسدممين فدي امريكدا ال يتكوندوا مدن نسديج اجتمداعي واحدد او تركيبدة سدكانية

معينة اذ ان التركيدب االثندي لممسدممين فدي الواليدات المتحددة يتكدون مدن مجموعدات مختمةدة مدن
االثنيددات التددي تعددود اصددول اكثرمددا مددن خددارج الواليددات المتحدددة والتددي تحتددل مانسددبته  %43مددن

مجمدوع المسددممين فددي امريكدا امددا النسددبة الباقيدة والتددي تصددل  %13تعدود لحمريكددان المولدددون
داخل الواليات المتحدة وكما مو مو ح في الشكل ( )0االتي :
شكل ()0

التركيب االثني لحقميات المسممة مقارنة مع االديان االخرى في الواليات المتحدة 9007
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عما
An in-depth analysis of

Muslim Americans: A National Portrait

America’s most diverse religious community, Gallup-Health ways
Well-Being Index™, and The Gallup Poll,9007. P .90

ومن المتوقع ان سكان المسممين في الواليات المتحدة سوف يزداد باكثر مدن مدرتين فدي العقددين
القددادمين حسددب توقعددات مركدددز بيددو فددان عدددد المسدددممين فددي  9000بمددغ  9.4مميددون نسدددمة

سيت اعف الا مرتين ليصل الا  4.9مميدون نسدمة فدي عدام  9010ومدذا الزيدادة كاندت بسدبب
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الهجرة ومعددل الخصدوبة بدين المسدممين  .لدذا نجدد ان الواليدات المتحددة االمريكيدة تحتدل المرتبدة
االولا من حيث عددد المسدممين مقارندة بددول االمدريكتين .وسدوف تحتدل المرتبدة(  )21مدن بدين
دول العالم من حيث عدد المسممين فدي عدام  9010بعددما كاندت تحتدل المرتبدة ال  33فدي عدام

 .9000وترتةددع نسددبة المسددممين االمريكددان الددا المجمددوع الكمددي مددن  % 0.6عددام  9000الددا

 . % 0.6وبذلك سوف تةوق الدول االوربية باستثناء روسديا التدي سدوف يصدل عددد المسدممين
فيها الا  07مميون نسمة وفرنسا التي سيصل عدد المسممين الا اكثدر مدن  7.4مميدون نسدمة
اما بريطانيا والمانيا فسيكون العدد المتوقع  3.4مميون نسمة تقريباً(.)3
جدول ()9

اعدد المسممين المقدر والمتوقع مع نسبة التغير في دول ايمريكتين.
االعداد المقدرة

الدول

9000

االعددددددددددددددددددددددددداد الزيادة المتوقعة
المتوقعددددددددددددددددددددة

نسبة التغير %

9010

الواليات المتحدة

9.373.000

1.490.000 4.904.000

017.3

كندا

720.000

0.590.000 9.440.000

061.0

االرجنتين

0.000.000

911.000 0.911.000

91.1

فنزويح

73.000

090.000

94.000

95.7

البرازيل

902.000

995.000

91.000

00.0

المكسيك

000.000

094.000

03.000

02.1

سورينام

62.000

74.000

09.000

02.7

بنما

93.000

19.000

5.000

95.7

مندوراس

00.000

03.000

2.000

15.6

كولومبيا

02.000

05.000

1.000

91.5

المصدر:

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • The Future
of the Global Muslim Population, January 9000. P020-020
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تاريخ دخول االسحم الا امريكا
لم ِ
دائمدا يقدامتهم فقدد كدانوا يسدعون جلدا
يأت المسممون ايوائل جلا أمريكدا لتكدون دا
مقدر ً
التجارة وجمع المال ثم العودة جلدا أوطدانهم ولكدن الكثيدر مدنهم تحدت تدأثير النجداح والقددرة عمدا

التكيف مع البيئة المحيطة ف َّل االسدتقرار فدي الواليدات المتحددة ايمريكيدة .وقدد سداعدت قدوانين

الهجرة ايمريكيدة الجديددة فدي بدايدة السدتينيات -جاندب ثدورة الحقدوق المدنيدة ايمريكيدة وتوجده
ايقمية ايفريقية ايمريكية نحو ايسحم  -عما زيادة أعداد المسممين في أمريكا بصورة ممحوظة

منذ أواخر الستينيات .وتع ّد ق ية الوجود وتكوين الهوية المتميزة مدن أمدم الق دايا التدي واجهدت
المسممين في المجتمع ايمريكي ( )4فقد كانت أمم مشكمة واجهت المسممين ايوائل في المجتمع
ايمريكددي مددي العقبددات النةسدديَّة والدينيددة والثقافيددة واالجتماعيددة التددي تتعمددق بمصدديرمم ومصددير
أبنائهم وتراثهم وعقيددتهم فدي مجتمدع جديدد عمديهم فدي قيمده وفدي عاداتده .وسدوف نتنداول امدم

القنوات التي من خحلها دخل االسحم الا الواليات المتحدة وتزايدت اعدادمم ومي كاالتي- :
اوالً  :الةترة االولا من المهاجرين

ان تدداريخ دخدددول المسدددممين الدددا الواليدددات المتحددددة قددد يعدددود الدددا فتدددرات طويمدددة اذا التوجدددد

معمومات دقيقة عن تاريخ مجياء المسممين الا امريكا اال ان منداك بعدض المد،رخين مدن يقدول
ان المسممين وصموا الا امريكا قبل وصمول كولدومبس بعددما خدرج المسدممون مدن اسدبانيا حيدث

ذمب قسم منهم الا امريكا معتمدين عما وجدود بعدض االدلدة التدي تشدير الدا وصدول المسدممين
مناك ( .)5لذا سوف نتناول المهاجرين المسسممين من القرن الما ي الا الوقت الحا ر .حيدث
يمكن تقسيم مراحل وصول المهاجرين الا:

 .0الةترة الممتدة من . 0740 – 0700

ان مجددرة مسددممي دول العددالم الثالددث عامددة ومسددممي المنطقددة العربيددة خاصددة الددا الواليددات

المتحدددة كانددت قددد بدددأت بشددكل وا ددح بعددد الحددرب العالميددة االولددا وخاصددة بعددد انهيددار الدولددة
العثمانية وتقسيمها الا دويحت.

وكانت امداف الهجرة الا الواليات المتحدة مدو البحدث عدن فدرص عمدل وكسدب لقمدة العديش

ومن المعروف عن طبيعة المهداجرين انهدم كدانوا مدن الشدباب الدذين يمثمدون القدوى العاممدة التدي

تعمدددل عمدددا سدددد احتياجدددات الصدددناعة وخاصدددة صدددناعة الحديدددد والصدددمب مدددذا مدددا يةسدددرة تواجدددد

المسممين في المدن الصناعية مثل مدينة ديترويت وديربورن وغيرما من المدن .
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كان تجمع المهاجرون االوائل عما اساس اقميمي وبعدض االحيدان عمدا مسدتوى القريدة

التي نزحوا منها  .وعميه فان الظامرة الدينية لم تكن وا حة اال في بعدض المددن المشدهورة مثدل

مدينة وادمنتون في كندا حيث انشاء فيها اول مسجد لممسممين في امريكا الشمالية (.)6

المسممون من أصل افريقي:

امددا المسددممون االفارقددة فةددي نةددس الةتددرة التددي كانددت مندداك مجددرة مددن الددبحد العربيددة

واالسحمية كانت منداك مجدرات مدن افريقيدا الدا الواليدات المتحددة فقدد اسدمم كثيدر مدن االفريكدان

االمريكان امدا عدن طريدق زيدارة الدبعض مدنهم لمدبحد العربيدة او عدن طريدق عممهدم عمدا البدواخر

التجاريددة التددي كانددت مددع الددبحد االسددحمية او عددن طريددق زيددارة بعددض اع دداء التبميددغ االسددحمية
لمواليات المتحدة واشهر مذة الجماعات االسحمية مي جماعة الموريش سينس

()7

(*).

ثانياً  :فترة  0740الا الوقت الحا ر .

الموجة الثانية من المهاجرين :

ان ازدياد اعداد المسممين في امريكا وخاصة في المدن الصناعية الكبيرة مثل (ديترويت

ديربددورن نيويددورك وبوسددطن وغيرمددا مددن المدددن) كددان بسددبب الحددرب العالميددة الثانيددة وازدمددار

الصددناعة ممددا تطمددب الحاجددة الددا ايدددي عاممددة كثيددرة سدداممت بشددكل كبيددر فددي ظهددور االتحددادات
والجماعددات االسددحمية بددين اواسددط المهدداجرين وكددان عمددل تمددك المنظمددات بالدرجددة االولددا مددو

الحةاظ عما الهوية والعادات والتقاليد االسحمية لحجيال القادمة من ال ياع (.)00
المسممون االفريكان االمريكان

االسددحم ظددل باقي داً فددي قمددوب االفريكددان االمريك دان ولكددن كددان ظعية داً فمقددد واجدده الزنددوج

االمريكين الوانا شتا من التعذيب واالظهاد .وعندما نال الزنوج االمريكين قسطاً مدن الحريدة بعدد

ان خةت التةرقة العنصرية اخذت المشاعر المكبوته بالظهور وبدأ الميل الا العودة الدا الما دي
مددن جانددب اولئددك الددذين ورثدوا االسددحم مددن اجدددادمم .وكددان عددددمم كبيددر أكثددر مددن كددل الجاليددات

المسممة االخرى(.)00

ان وصول المسممين الا االمريكتين له تاثير كبير في وجود االسحم وتثبيت دعائمده فدي

الواليددات المتحدددة .فحركددة المسددممون السددود فددي الواليددات المتحدددة كانددت تغمبهددا دوم داً المشدداعر
الخةية االسحمية لمرجل االسود في امريكا والكثير من الذين يدخمون االسحم من السود اثرت بهم

كتابات الم،رخين الذين ربطوا بين االسحم وحياة الرقيق ومن موالء الكتاب الذين تركدوا اثد ارً كبيد ارً
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في عقل الرجل االسود المورخ االمريكي (الكس ميمي) م،لف روايدة (الجدذور) التدي الروايدة التدي

اكتسبت شهرة عظيمة النها تروي االظطهاد والعبودية لحفارة وتجارة الرقيق(.)09

الشك فيه ان حركة المسممين السود تعد رافداً مهماً من روافد دخول االسحم الا الواليات

المتحدة فقد استطاعت خحل سدبعة عقدود مدن الدزمن ان تددخل حدوالي اربعدة محيدين فدي االسدحم

(.)01

اما االمريكين البيض المسممون فان نسبتهم

ئيمة وان  %70منهم مدن النسداء الحتدي

تدددزوجن مدددن مسدددممين ودخمدددوا االسدددحم وتدددذكر التقدددارير ان حدددوالي ( )93000-90000نسدددمة
يدخمون الا االسحم سنوياً (.)02

الموجة الثالثة من المهاجرين

يعد الطمبة المسممون الوافدون الا الواليات المتحدة من العناصر المهمدة التدي عممدت عمدا

نشر االسحم في العالم الجديد فقد بدأت اعداد الطمبدة المسدممين بالتوافدد عمدا الواليدات المتحددة

لمدراسة والتحصيل العممي وزادت اعداد الطمبة زيادة كبيرة خحل السدبيعنيات مدن القدرن العشدرين

وبمغت ذروتها في اوائل الثمانينيات

()03

.

الخصوبة Fertility

تعد الخصوية أحد العناصر الرئيسة في دراسة السكان .فهي تعندي العمميدة الحيويدة التدي

تسامم في استمرار الحياة في المجمتع .ويطمدق عميهدا لةظدة fertilityويقصدد بهدا االنجداب فدي

اي مجتمع سكاني ويعبر عنها بعدد المواليد االحياء .فمثح جذا انجبدت  000امدراء أكممدن مرحمدة

االنجاب  130طةحً حياً .عندئذ يكون متوسط الخصوبة  1.3طةل لكل امرأة (.)04

لمخصددوبة أثددر كبيددر عمددا التركيددب العمددري لمسددكاني فارتةدداع مسددتواما يدد،دي الددا زيددادة

التدددراكم العدددددي فدددي قاعددددة الهدددرم السدددكاني واتسددداعها ووجدددود ظدددامرة التجديدددد او الشدددباب

 Rejuvenationكما يد،دي الدا انخةداض مسدتوى نسدبة كبدار السدن الدا مجمدوع السدكان .ان

اتساع قاعدة الهدرم و ديق قمتده يد،دي الدا مجموعدة مدن النتدائج االجتماعيدة واالقتصدادية التدي
تنعكس عما معدالت النمو السكاني في المجتمع.

اما بخصوص الخصدوبة لممسدممين الدذين يعيشدون فدي الواليدات المتحددة االمريكيدة فهدي

متابينددة وذلددك لوجددود عدددد مددن العوامددل والظددروف التددي الميحطددة بهددم والتطددور الح دداري لتمددك
الجالية االسحمية في الواليات المتحددة .اذ الخصدوبة تحتمدف مدن مجتمدع الخدر كمدا انهدا تختمدف
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من مكان الخر ومن مجموعة سكانية الخرة داخل المجتمع الواحدد وذلدك نتيجدة عوامدل اقتصدادية

واجتماعية وبيئية (.)05

التوجددد بيانددات كافيددة عددن معدددل الخصددوبة فددي الواليددات المتحدددة االمريكيددة اال ان مندداك

العديددد مددن م اركددز الدراسددات قامددت بدداجراء مسددح عددن خصددائص السددكان لممسددممين فددي الواليددات

المتحدة .ومن تمك المراكز مو مركز بيو الذي اجدرى مسدح عدن متوسدط الخصدوبة لممسدميمن فدي

الواليات المتحدة فتوصل الا مجموع من النتدائج تدتمخص فدي مجمدوعتين مدن السدكان المسدممين
التي يمكن تو يحها كاالتي-:

 .0مجموعددة المهدداجرون المسددممون المولددودون خددارج الواليددات المتحدددة وتمثددل نسددبتهم

( . )%42.3فقد وصل متوسط الخصدوبة بهدا  9.4طةدل لكدل امدراة  .اذا بمدغ متوسدط الخصدوبة

لمنساء المسممات من اصل باكستاني  9.3طةل لكل امراة .اما النساء المسممات مدن اصدل ايدران
فبمغ متوسط الخصوبة لديهن  0.6طةل لكل امرأة شكل (. )9

 .9المسددممون المولددودون فددي الواليددات المتحدددة والددذي تمثددل نسددبتهم ( )% 13.3مددن مجمددوع

السكان المسممين .فقد بمغت متوسط الخصوبة  9.9طةل لكل امراة  .اما النساء االمريكيدات مدن
اصل افريقي فقد بمغ متوسط الخصوبة لديهن  9.0طةل لكل امراة (.)06

والجدير بالذكر منا ان معدل الخصوبة العدام لمسدكان الواليدات المتحددة يبمدغ  . 9.0ومدذا

يدل عما ان مناك تقارب في معدالت الخصدوبة لجميدع السدكان فدي الواليدات المتحددة عمدا الدرغم

من ان مناك ارتةاع ممحوظ لممسممين في الواليات المتحدة من حيث معددل الخصدوبة مقارندة مدع

معدل الخصوبة العام لمسكان في الواليات المتحدة .

شكل ()9

معدل الخصوبة لممسممين في الواليات المتحدة
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عما بيانات

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life the Future
of

The Global Muslim Population, January 9000.p 021.
الهجرةImmigration:

تعد الهجرة بين الدول ظامرة اقتصادية واجتماعية تتاثر بشدكل كبيدر بعددة عوامدل داخميدة

وخارجية .والهجرة بين الدول ليست ظدامرة حديثدة العهدد كمدا يتصدور الدبعض ولكتهدا

داربة فدي

جذور التاريخ .اذ تعد الهجرة مصدر لمدخل القومي لبعض الدول وخاصة الدول النامية والةقيرة.

وتعد موجدات الهجدرة المتتاليدة قندوات لتخةيدف حددة البطالدة وتسدامم فدي تخةيدف ال دغط

عما سوق العمل المحمي ولو لةترة محدودة.

لغاية السبعينات من القرن الما ي لم تكدن ظدامرة الهجدرة مقمقدة بالنسدبة الوربدا والددول

ددر الحددداث التنميددة االقتصددادية تددارة
الغربيددة النهددا كانددت تمثددل احدددى االليددات التددي تعدددما مصد ا
وتعويض النقص تدارة اخدرى بسدبب مدا كاندت تعداني الددول الغربيدة مدن تراجدع فدي معددالت النمدو

السكاني .كما ان اوربا وامريكا كانت الجهة المثالية لممهاجرين لما توفرة مدن حريدة وحيداة زاميدة
واسموب العيش الرغيد(.)07

ومنذ الثمانينات من القرن الما ي كدان منداك مجموعدة مدن التغيدرات فدي احدوال العمالدة

والمهاجرين بسبب ارتةاع ظامرة معدل البطالة في الدول الغربية وظهدور بعدض التيدارات اليمينيدة

المتشددة خاصة

د العمالة العربية واالسحمية.

كما ان احداث  00ايمول وما تحما من تداعيات فرصة سانحة لتمك التواجهدات المتطرفدة

مما ادى الا سن القوانين المتشددة عما المهاجرين العرب والمسدممين .حيدث تدم اعتمداد اسدموب
االنتقاء في نوعية المهاجرين اي المهداجرين ذات التخصدص الددقيق والعمالدة المدامرة .وبدذك قدد
فر ت قوانين متشددة وصارمة من اجل محاولة تقميص عدد المهاجرين الا اوربا وامريكا.

تعد ظامرة االندماج  Integrationاحدى امم المشاكل التي تعاني منده الجاليدة العربيدة

والمسددممة فددي المجتمددع الغربددي اذا واجهددت تمددك الجاليددة العربيددة والمسددممة عمددا وجدده الخصددوص
مجموعددة مددن التحددديات التددي اعاقددت اندددماجها فددي المجتمددع الغربددي وينبغددي عمددا المسددممين ان

390

العدد  907المجلد األول 9002

مجلة األستاذ

م  0213هـ

يقدددموا مزيدددا مددن التنددازالت كددي يسددتطيعوا ان يواكبدوا المجتمددع الددذي يعيشددون فيدده ويددذوبون فددي

ثقافته  .اذ يعد المسممون اكثر استعصاء من غيرمم في عممية االندماج(.)90

ان مجرة المسممين الا الواليات المتحدة االمريكية مدي حالدة م دطردة مندذ عدام 0770

فمددن مححظددة الجدددول ( )1نجددد ارتةدداع متزايددد فددي عدددد المهدداجرين المسددممين فددي تمددك الةتددرة

واستمرت في الزيادة حتا شهدت انخةا داً طةيدف فدي فتدرة مدا بعدد  00ايمدول سدنة  . 9000اذ
نححددظ مددن الشددكل( )1ان فددي عددام  0779اسددتقبمت الواليددات المتحدددة االمريكيددة مددن المهدداجرين

بحدددود  30000الددف مهدداجر مسددمم وقددد حصددموا عمددا االقامددة الدائمددة فيهددا .فددي حددين بمددغ عدددد

المهاجرين المسممين بحدود  003000الف مسمم مهاجر في عام . 9007
جدول ()1

المسممون المهاجرون الا الواليات المتحدة حسب الدول
الدول

عدد المتوقع لممهاجرين المسممين

عدد المقدر لممهاجرين المسممين
0779

9000

9007

9000

9090

9010

باكستان *

7000

01000

07000

03000

06000

99000

بنغحدش*

1000

4000

02000

00000

02000

04000

الصومال*

اكثر من 9000 0000

01000

00000

09000

02000

ايران*

5000

2000

7000

5000

7000

00000

العراق*

9000

1000

4000

3000

4000

5000

المغرب*

0000

2000

3000

2000

3000

4000

تركيا*

9000

9000

2000

1000

2000

2000

الهند

9000

1000

2000

1000

1000

2000

اليمن*

9000

9000

1000

9000

1000

2000

االردن*

1000

1000

1000

9000

1000

1000

أكثدددددددددددر مدددددددددددن 1000

9000

1000

1000

السودان*

أكثر من 0000 0000

1000

9000

1000

1000

مصر*

أكثر من 0000 0000

9000

9000

9000

9000

95000

90000

93000

10000

افغانستان* 9000

اقطار اخرى 02000

0000

99000
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* االقطار التي تمثل غالبية مسممة

المصدر- :

Pew forum analysis of U.S. Department of homeland Security on

new permanent residents. 0779 – 9007, and 9001 new immigration

survey data on proportion of Muslims from each country of region
figures are round to thousands. Figures may not add exactly due to

rounding. UN rounded numbers determines rankings; some counties
may appear to be tied due to rounding.

اي العدد اصبح اكثر من ال عف .عمما ان نسبة الزيادة من المهاجرين في عام 0779

كانت( )%3.0اما في عام  9007وصمت نسبتهم بحددود ( .)%00.9اي بمعددل زيدادة سدنوية
من الهجرة تصل الا (. )%9

اما الزيادة المتوقعة لمعدد المهاجرين الدا الواليدات المتحددة وفقدا الدا االتجامدات الحاليدة

لمزيددادة فقددد تصددل الددا  007000الددف مهدداجر مسددمم فددي عددام  9090وترتةددع لتصددل فددي عددام
 9010الا  010000الف مهاجر مسمم .ومي زيادة بطيئة في حصة المهاجرين المسممين من
مجموع الكمي لممهاجرين الا الواليات المتحددة ويححدظ ان اكثدر اعدداد المسدممين المهداجرين مدم

من باكستان وبنغحدش ومن المتوقدع ان تحدتةظ تمدك الددولتان عمدا موقعهمدا الدا عدام . 9010

كما ان مكان التولد في الواليات المتحددة سدوف يتغيدر بعددما كدان عدام  9000يصدل ()%13.3
مقارنة مع مكان الوالدة خدارج الواليدات المتحددة ( .)%42.3سدوف يصدل فدي عدام  9090الدا(

 )%20.0مقابددل( .)% 37.7ومددن المتوقددع ان تتقتددرب النسددبة فددي عددام  9010لتصددل نسددبة
المولدين في الواليات المتحدة  % 22.7في حين تنخةض النسبة خارج الواليدات المتحددة لتصدل

 %33.0شكل (.)2
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)1( شكل

عدد المهاجرون المسممون الا الواليات المتحدة

 من عمل باالعتماد عما:المصدر

Pew forum analysis of U.S department of homeland security

data on new permanent residents 0779 – 9007 . and 9001 rant
survey data on proportion of Muslims from each country of origin.
The trend line represents a combination of Muslim migration from

0779 – 9007 and projected Muslim migration from 9000 – 9010 .
Figures are rounded to thousands.
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شكل ()2

التركيب االثني المتوقع لممسممين في الواليات المتحدة 9010 – 9000

المصدر  :من عبل الباحث باالعتماد عما

Pew forum analysis of lHASA

Pew Research's forum on religion and public life. The future of the
global Muslim population, January 9000.

التركيب العمري

يقصددد بالتركيددب العمددري لمسددكان مددو تددوزيعهم الددا فئددات عمريددة كددأن تكددون خمسددية او

عشرية .ولكن جرت العادة عما توزيعهم الا ثحثة فئات متميزة ومي كاالتي -:
 .0الةئة العمرية دون  03سنة .

 .9الةئة العمرية  42 – 03سنة.
 .1الةئة العمرية  43فاكثر .

ان دراسة توزيع الةئات العمرية داخل الدولة تكشف عن كثيدر مدن الصدةات التدي يهتددي

بها المخططون .فنشاط الحيداة االقتصدادية تعتمدد عمدا عددد الشدباب وكبدار السدن القدادرين عمدا

العمل واالنتاج(.)90
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ان التركيب العمري لممسممين في امريكدا يحمدل صدةات الدولدة التدي مداجروا منهدا اذ كمدا

ذكر سابقا ان اكثر المسممون في امريكا مم مهاجرون وتبمدغ نسدبتهم( .)%42.3فعميده نجدد ان

نسبة (الذين تقل اعمارمم عن  )10سنة تصل  %14ومي نسبة عالية اذا ما قورنة مدع النسدبة
العامة لنةس الةئة عما مستوى السكان غير المسممون في امريكا شكل (. )3

فددي حدددين يتوقددع فدددي عددام  9010ان تدددزداد نسددبة الدددذين تقددل اعمدددارمم عددن  10سدددنة

لممسممون في امريكا لترتةع وتصبح  %31فدي حدين تشدهد مدذة النسدبة انخةاظدا لعمدوم السدكان
غير المسممون في الواليات المتحدة والتي سوف تددصل الا .)99( %17

اما فئة السن التي( تقل عن  )03ومم الذين ال يستطيون العمل ومدم يمثمدون المعدالوون

فتبمغ نسبتهم( )%01.0مسمم امريكي  .ومذة النسبة تبين حقيقة انها احدث من البدالغين الدذين

وصموا الا الواليات المتحدة .

وفددي عددام  9010يتوقددع ان م دوالء المهدداجرين سددوف يتزوج دوا وينشددا،ا االسددر .وحسددب

التوقعات السكانية فان عدد المسممين تحت  03سنة سوف يصدبح ثحثدة ا دعاف مدا كدان عميده
حيث بمغ عددمم  300000الف نسمة ومن المحتمل ان يصل الا  0600000مميون في عام

. 9010

امدا صددغار السدن ( اقددل مدن سددنة  ) 2 -سدنة والددذي يبمدغ عددددمم  900000فدي عددام

 9000سوف يصل الا  430000في عام .)91(9010

والتوقعددات تةتددرض ان معدددل الخصددوبة بددين المهدداجرين المسددممين الجدددد سددوف تتقددارب

تددريجيا مددع عمددوم المعدددالت لمسدكان فددي الواليددات المتحدددة .ان الزيدادة الكبيددرة فددي عدددد االطةددال

الذين تتراوح اعمارمم (اقل من سنة  )2-مسمم امريكي مو ليس نتيجة وجود ارتةاع في معددالت
الخصوبة فقط وانما مو ارتةاع في عدد النساء المواتي في سن االنجاب الةعمي .
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شكل ()3

التركيب العمري لممسممين مقارنة مع الديانات االخرى في الواليات المتحدة
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عما :
An in-depth analysis of

Muslim Americans: A National Portrait

America’s most diverse religious community, Gallup-Health ways
Well-Being Index™, and The Gallup Poll,9007. P .99

التركيب النوعي

عنددد دراسددة السددكان الي منطقددة البددد مددن معرفددة الصددةات الديموغرافيددة االساسددية كعدددد

الددذكور واالندداث فيهددا ومدددى االخددتحف بينهمددا  .لمددا لدده مددن تدداثير عمددا عدددد المواليددد والوفيددات

وحاالت الزواج والهجرة والتوزيع المهني لمسكان وعما قوة العمل  .وان العحقة بدين عددد الدذكور
واالناث يعبر عنها بنسبة النوع  Sex Ratioاي نسبة عدد الذكور لكل  000من االناث

()92

.

ويتأثر التركيب النوعي في المجتمعات بعوامل عدة امما الهجدرة والمسدتوى االقتصدادي والمعيشدي
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والظروف االجتماعية والحاالت الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعيدة وعوامدل اخدرى تد،دي الدا
فقدان او مجرة عدد معين من السكان

من فئات عمرية نوعية معينة .

اما نسبة النوع في امريكا فهي متقاربة اذ بمغت نسبة الذكور من مجموع المسدممون فدي

امريكا ( )%30.2فدي عدام  9000امدا نسدبة االنداث فتبمدغ ( )%26.4لدنةس السدنة

()93

 .مدذا

يةسددر ان النسددب متوازنددة ومددن المتوقددع تبقددا مددذة النسددب فددي حالددة مددن الت دوازن الددذي بدددورة

يعكس زيادة النمو وارتةاعها في السنوات المقبمة لمجوع سكان الواليات المتحدة .
المساجد في الواليات المتحدة

لقد ساممت المساجد والمددارس والمنظمدات االسدحمية فدي زيدادة الدوعي االسدحمي لددى

المسممين غير العرب .مناك دراسدة اجريدت بشدكل واسدع وشدامل مدن خدحل مسدح المدم فئدة مدن

فئددات الم،سسددات المسددممة فددي أمريكددا وأكثرمددا انتشددا ارً أال ومددي المسدداجد كمددا تتميددز الدراسددة

بتناولهددا أبعدداداً عديدددة مددن حيدداة المسددممين فددي أمريكددا مثددل أعدددادمم وتوجهدداتهم نحددو المجتمددع
ايمريكي وايسحم ومستوى نشاطهم االجتماعي والسياسي وايعحمي..

وتدددل الدراسددة عمددا ان النمددو السددريع لممسددممين فددي أمريكددا خددحل النصددف الثدداني مددن

القرن العشرين جذ تشير جلا أن  %9من المساجد في أمريكدا تدم تأسيسدها قبدل عدام 0730م

في حين تم تأسيس نصف المساجد بعد عام 0760م كما أن غالبية المساجد في أمريكا %65
منهددددددددددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددددددددددم تأسيسددددددددددددددددددددددددددددددددددها بعددددددددددددددددددددددددددددددددددد التسددددددددددددددددددددددددددددددددددعينات(.)94
ومذا يشير جلا الطةرة الكبيرة التي ظهرت في أعداد المسداجد والمسدممين فدي أمريكدا فدي النصدف

الثاني من القرن العشرين .وتتوزع المساجد والمدارس والمنظمات االسحمية عما جميع الواليدات

المتحدددة وتقدددر عدددد مددذة المسدداجد بنحددو  9100مسددجد ومنظمددة ومدرسددة.وفي الخريطددة ()9
يظهر اعداد المساجد فقط موزعة عما مستوى الواليات المتحدة في عام .)95(9006
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خريطة ()9

توزيع المساجد عما متسوى الواليات المتحدة

المصدر :المجمس االسحمي االمريكي في واشنطن . 9006

االستنتاجات
لقددد خرجددت الدراسددة بمجموعددة مددن االتنتاجددات عددن واقددع االقميددة المسددممة فددي الواليددات
المتحدة االمريكية ويمكن ادراج امم مذة االستنتاجات :
 .0ان عدد المسممين في تزايد ومن المتوقع ان يصل الا ال عف خحل العقدين القادمين ليرتةع
من  9.4مميون عام  9000الا  4.9مميون عام . 9010
397
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 .9ان ارتةدداع عدددد المسددممين مددو بسددبب عوامددل عدددة كددان لهددا االثددر الوا ددح فددي زيددادة عدددد
المسددممين فدددي الوقدددت الحا ددر وفدددي المسدددتقبل ومددن امدددم مدددذة العوامددل الهجدددرة وارتةددداع معددددل
الخصوبة اذ يتوقع ان تزيد نسبة المسممين من اجمالي سكان الواليات المتحددة مدن  %0.6عدام
 9000الا  %0.6في .9010
 .1ان الواليددات المتحدددة سددتةوق كثيددر مددن الدددول االوربيددة مددن حيددث عدددد المسددممين فددي عددام
 9010باستثناء روسيا وفرنسا .
 .2ال يشكل ايطةال تحت سن  03سنة سوى نسبة ئيمة نسبيا من عدد المسممين في
الواليات المتحدة تقدر بحوالي  %01.0ومذا يعكس حقيقة أن نسبة كبيرة من المهاجرين
الجدد من المسممين الذين وصموا الواليات المتحدة مم من البالغين .لكن بحمول عام 9010
كون العديد من م،الء المهاجرين أسرمم الخاصة .واذا استمرت االتجامات الحالية
يتوقع أن ي ِّ
فإن عدد المسممين في الواليات المتحدة تحت سن  03سيصبح أكثر من ثحثة أ عاف ليرتةع
من أقل من  300.000في  9000جلا 0.6مميون عام  .9010ومن المتوقع كذلك أن يرتةع
عدد ايطةال الذين تقل أعمارمم عن أربع سنوات من أقل من  900,000جلا أكثر من
 430,000في .9010
 .3حوالي ثمثي المسممين في الواليات المتحدة ( )%42.3مم من الجيل ايول من المهاجرين
(مولودين في الخارج) في حين تقدر نسبة المولودين في الواليات المتحدة بحوالي .%13.3
وبحمول عام  9010يتوقع أن تصل نسبة المولودين داخل الواليات المتحدة  %22,7من
ججمالي عدد المسممين.
 .4ومن حيث ايصول المهاجرة سجمت باكستان وبنجحديش أعما عدد من المهاجرين لمواليات
المتحدة عام  9007ومن المتوقع أن تظل كذلك أي ا في .9010
التوصيات
نظ ار الممية المو وع ولتناوله واحدة من امم المو وعات التي تهم ديننا االسحمي
ولمكشف عن حقيقة المعاناة والمشاكل التي تواجه المسممين في الواليات المتحدة فقد خرجت
الدراسة بمجموعة من التوصيات
 .0تشجيع االقميات المسممة عما زيادة االنجاب من اجل تحقيق التوازن السكاني في
المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها .
 .9العمل عما توحيد ورص الصةوف بين االقميات المسممة النهم منتمين الا طوائف
مختمةة الغرض منه نشر التعاليم االسحمية الصحيحة التي تحث عما الوحدة وعدم
التةرقة .
 .1العمل عما دمج االقميات المسممة في المجتمع الذي تعيش بها مع االحتةاظ بالتعاليم
الدينية ومحاولة تعريف الديانات االخرى بما يحممه االسحم من مبادىء وقيم انسانية
رفيعة ومذا من شأنه ان يعزز ثقة المواطن في المجتمعات الغربية باالسحم ويزيد ثقته
بالمسممين .
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 .2زيادة نشاط الم،سسات الخيرية وعمل المساجد من خحل تقديم االعانات لغير المسممين
من الةقراء من خحل توفير الخدمات الصحية والتعميمة مجانا لهم من اجل استقطاب
اكبر عدد منهم مذا بدورة يساعد عما اعتناقهم لمدين االسحمي الحنيف .
 .3اقامة الم،تمرات والندوات لمتعريف بالدين االسحمي والمسممين من اجل تغير الصورة
التي تم رسمها لممسمم في اذمان الشعوب الغربية قبل وبعد 00ايمول.
 .4العمل عما تقميل االقتران بغير المسممات النه قد ي،ثر سمباً في حياة االبناء ويبتعدون
عن التعاليم االسحمية .
 .5يجب عما الدول االسحمية دعم االقميات المسممة في المجتمعات الغربية بتوفير كافة
المستمزمات التي يحتاجها المسمم في حياته اليومية .
الهوامش

( )0محيا الدين عبد الحميم ايقميات ايسحمية فا الدول غير ايسحمية الم،تمر الرابع عشر حقيقة االسحم
في عالم متغير المجمس االعما لمش،ون االسحمية مصر .0763
( )9محمود حمدى زقزوق الدعوة ايسحمية وايعحم الغربا المجمس ايعما لمشئون ايسحمية .0777
( )1عمددرو عبددد العدداطي مسددممو أمريكددا بدددين االسددتيعاب والتهمدديش تقريددر واشددنطن العدددد  7 023فبرايدددر
.9006
( )2تقرير حول االنتمداء الدديني فدي الواليدات المتحددة» (اميدركن ريميجيدوس ادنتةيكيشدن سديرفي) اجرتهدا جامعدة
«ترينيتي كوليدج» في  9006وشممت  32الف امريكي بالغ مي الثالثة من نوعها منذ .0770
(3) Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • The Future of the
Global Muslim Population, January 9000, p017.
(4) Amathullah – Rahman Ajile. Aishs (0776) A history of Islam among African
Americans in lin, Lang Phyllis , Islam in American images and challenges ,
university of Indianapolis press, Indiana , USA, pp93.
( )5سيد عبد المجيد بكر االقميدات المسدممة فدي االمدريكتين والبحدر الكداريبي الجدزء الرابدع مجمدة دعدوة الحدق
رابطة العالم االسحمي بح تاريخ ص.91
( )6الموسددوعة الجغرافيددة لمعددالم االسددحمي االقميددات المسددممة فددي العددالم المعاصددر " اوربددا ,امريكددا الشددمالية
امريكددا الجنوبيددة المجمددد الرابددع عشددر" القسددم الثدداني" جامعددة االمددام محمددد بددن سددعود االسددحمية ,وزارة التعمدديم
العالي السعودية  0777ص .952
( )7ر ا عبد الحكيم ر وان دراسدة بعندوان كيدف سداممت ايقميدة ايفريقيدة فدي انتشدار الددين ايسدحمي مجمدة
المستقبل ايسحمي  -العدد  - 069جمادى اآخرة 0295مد.
(*) الموريش سينس  :نسدبة الدا الدا المدور بشدمال افريقيدا واسسده دراوعمدا وبددأت عمدا الطريدق المسدتقيم ثدم
انحرفددت انحرافددا شددديدا ولددم يبددق منهددا جال بعددض الرمددوز ايسددحمية مثددل الهددحل والنجددوم وكددذلك جماعددة أمددة
ايسحم الذي أنشأما اليجا بول أو اليجا محمد عام  0711م.
( )00الموسوعة الجغرافية لمعالم االسحمي مصدر سابق ص .957
()00مسددممو أمريكددا بددين االسددتيعاب والتهمدديش تقريددر واشددنطن  -عمددرو عبددد العدداطي العدددد  7 023فبرايددر
.9006
( )09سيد عبد المجيد بكر مصدر سابق ص.93
( 01ايةون يزبك حداد المسدممون فدي امريكدا مركدز االمدرام لمترجمدة والنشدر م،سسدة االمدرام الطبعدة االولدا
 0772ص.26
( ) 02عحء بيدومي مددير الشدئون العربيدة فدي منظمدة كيدر ايسدحمية مقدال بعندوان صدورة ايسدحم فدي أمريكدا:
الجذور والحا ر جريدة الوطن المصرية 9002/4/7م
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مجلة األستاذ

)ر ا عبد الحكيم ر وان دراسة بعنوان كيدف سداممت ايقميدة ايفريقيدة فدي انتشدار الددين ايسدحمي مجمدة03(
.مد0295  جمادى اآخرة- 069  العدد- المستقبل ايسحمي
) سالم عمدي الشدواورة محمدود عبدد اح الحبديس جغرافيدة السدكان ( مددخل الدا جغرافيدة السدكان) الطبعدة04(
.917  ص9000 اال ولا دار صةاء لمنشر والتوزيع االردن
) مكددي محمددد عزيددز ريدداض اب دراميم السددعدي جغرافيددة السددكان كميددة االداب جامعددة بغددداد وزارة التعمدديم05(
. 054العالي والبحث العممي بغداد ص
(06) Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • The Future of the
Global Muslim Population, January 9000.p 021
 ) محمددد اكددرم االحمددر صددابر بمددول التمنيددة البشددرية منشددورات جامعددة دمشددق كميددة العمددوم السياسددية07(
.002 ص9006 دمشق
) سامي الشريف دور ايعحم العربي في تةعيل االندماج ورقة مقدمدة لنددوة "الهجدرة العربيدة ايفريقيدة جلدا90(
 مشددكحت وحمددول جامعددة الدددول العربيددة (جدارة المغتددربين العرب)بالتعدداون مددع برنددامج الدراسددات المصددرية:الخددارج
 جامعدددة القامرة الجامعدددة الحديثدددة لمتكنولوجيدددا والمعمومدددات9006  ندددوفمبر05-06ايفريقيدددة بجامعدددة القدددامرة
. 9006 القامرة
.099) سالم عمي الشواورة محمود عبد اح الحبيس مصدر سابق ص90(
(99) opcit, Pew center research, p 020.
(91) opcit, Pew center research, p 029.
9009 ) فتحي محمد ابو عيانة دراسات في عمم السكان الطبعدة الثالثدة دار النه دة العربيدة مصدر92(
.901 ص
(94)Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (93)The Future of
the Global Muslim Population, January 9000
.م9000 ) المسجد في أمريكا صورة وطنية مجمس العحقات ايسحمية ايمريكية كير في عام94(
(95) www.Global Muslim eCommunity.com

Demographics of the Muslim minorities in the United States
and indeed future prospects
Doctor. Mohamed Hamad Abdulateef Alani
College of Education, Ibn Rushd- Department of Geography
Summery
The estimated number of Muslims in the Americas, including nearly four million
Muslims .And includes the Muslim community in North America more than three
million Muslims from more than two million of them of African descent.
The estimated number of Muslims in South and Central America about 044
thousand Muslims. There are many Islamic organizations in the United States have
significant activity , such as the Muslim Students Federation and the Union branches in
most states, and this has helped in the establishment of the Union other associations
such as the Union of Muslim Social Scientists . The Union of Concerned Scientists and
engineers Muslims and the Federation of Muslim doctors. In addition to these unions
there are numerous Islamic centers and associations.
Perhaps the biggest problems facing the Muslim minorities in the United States ,
the problem of partisanship or fragmentation due to regional differences , which they
carried with them from their homes , in addition to cluttering and lack of concentration
in certain areas because of the breadth of the United States.
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