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A decade following September 11, 2001, Muslim Americans still face some public distrust and are
more skeptical of law enforcement than are other U.S. faith communities. Despite these challenges,
American followers of Islam are optimistic about their future, and they embrace their country’s civic
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Foreword

A decade after the Sept. 11, 2001, attacks, researchers at the Gallup
Center for Muslim Studies and the newly established Abu Dhabi
Gallup Center saw a need to measure the progress made and yet to be
made regarding Muslim-American engagement. Building on our early
2009 report on America’s Muslim community, Muslim Americans: A
National Portrait, this analysis tracks change since 2008 and delves into
new social and political research topics reflecting current public debates.
Our last report measured the opportunities and challenges facing a
community that had been pushed into the limelight after Sept. 11 from
its place of relative anonymity. We discovered an educated, employed,
entrepreneurial, and culturally diverse community, whose strengths
and struggles reflected America’s as a whole. At the same time, our
researchers found that young American Muslims, who had spent
their formative years during the “war on terror,” were less likely than
their generational peers to be classified as thriving and more likely to
experience negative emotions, such as anger.1
Since 2008, Americans have elected their first African-American
president, a Christian with Muslim family roots. President Barack
Obama, who enjoys an approval rating of 80% among Muslim
Americans, identified improving relations with Muslim communities as
a top priority early in his campaign. Obama was the first U.S. president
in history to mention Muslim Americans in his inaugural speech, and
he has since made repeated references to U.S. Muslims, including in
his 2009 Cairo address. He continues to affirm that Muslims are now
and have always been a part of America.
At the same time, the controversy over the proposed Islamic
Community Center near Ground Zero, New York Rep. Peter King’s
1

Muslim Americans: A National Portrait, Gallup 2009
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hearings on “Muslim Radicalization,” and “anti-Sharia” legislation in
a number of states puts the Muslim-American community tensely in
the headlines. Moreover, a string of domestic terrorist attacks, both
realized and attempted, have punctuated the past two years. Muslims
are not associated with the majority of these plots, and other Muslims
provided crucial information to law enforcement about those who
were. However, these events have often put the Muslim-American
community on the defensive.
With these complex dynamics as the backdrop, this report explores
questions of Muslim Americans’ political, social, and spiritual
engagement. Additionally, our analysts offer a number of evidencebased recommendations to government and civil society leaders
working on Muslim-American integration.
This report would not have been possible without important
contributions from Steve Crabtree, Sofia Kluch, Nicole Naurath, and
Mohamed Younis. Data analytics were provided by Ken Kluch, Kyley
Nemeckay, and Eric Olesen. Jon Clifton, Lymari Morales, Gale Muller,
and Frank Newport provided collaborative review and feedback. The
editing team including Ben Klima and Susan Sorenson ensured
accuracy throughout the report. Design and layout were completed by
Samantha Allemang and Molly Hardin. Special thanks to Jeff Bechtolt
for operations management. Large portions of the data in this report
come from the Gallup Nightly poll. Many thanks to Patrick Bogart,
Jeff Jones, Frank Newport, and the entire Gallup Nightly poll team for
providing an impressive amount of content.
We are delighted to have collaborated on this research with Dr. Jocelyne
Cesari from the Islam in the West Program at Harvard and Dr. Justin
Gest from the Department of Government at Harvard University.
Their insight, expertise, and analysis were invaluable to this report.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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About the Abu Dhabi
Gallup Center

The Abu Dhabi Gallup Center is a Gallup research hub based in the
capital of the United Arab Emirates. It is the product of a partnership
between Gallup, the world’s leading public opinion research firm, and
the Crown Prince Court of Abu Dhabi.
Building on Gallup’s seminal work in the field of Muslim studies, the
Abu Dhabi Gallup Center (ADGC) offers unmatched research on the
attitudes and aspirations of Muslims around the world. In addition to
its worldwide scope, the ADGC focuses on the specific priorities of its
regional base and presents innovative analysis and insights on the most
important societal challenges facing the United Arab Emirates and the
Gulf Cooperation Council.
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EXECUTIVE SUMMARY

In the past two years, the percentage of Muslim Americans considered
“thriving” has increased more than that of any other major American
religious group.
While they continue to experience some perceived bias, both in their
interactions with other Americans and in their exchanges with law
enforcement, Muslim Americans are satisfied with their current
lives and are more optimistic than other faith groups that things are
getting better.
One possible explanation for Muslim Americans’ rising life evaluations
is that their perception of the economy has improved more than that
of other groups, after a more negative outlook in the downturn of
2008-2009. Another is that Muslim Americans, who tend to register
as Democrats, are optimistic about the political climate in the U.S. in
a way they have not been for the better part of a decade. Nearly 8 in
10 Muslim Americans approve of Obama’s job performance, by far his
highest rating from all the major religious groups.
Political Engagement

Muslim Americans have the most confidence of any major U.S.
religious group in the honesty of the country’s elections. However, they
are less confident than Americans of other faith groups in the Federal
Bureau of Investigation (FBI) and military, among the U.S. institutions
closely associated with what has been known as the “war on terror”
since the aftermath of the Sept. 11 attacks.
Muslim Americans are the least likely members of any major religious
group to be registered to vote (65%, compared with 91% of Protestant
Americans and Jewish Americans). This may be because, though the
majority of Muslim Americans were born in the U.S., many are firstgeneration immigrants and may not yet be citizens. With an average
age of 36, Muslim Americans are also significantly younger than
people of other religions — another trait often associated with low
voter-registration levels.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Their skepticism about the military extends to U.S. military actions in
Iraq and Afghanistan. While a substantial proportion of Americans of
all major religious groups now see the Iraq war as a mistake, this view
is most prevalent among Muslim Americans (83%). U.S. Muslims are
also the most likely (47%) to believe it was a mistake to send forces
into Afghanistan.
Although it is sometimes suggested that America’s unpopularity in
majority-Muslim countries is a result of misinformation spread by
those countries’ leaders to deflect attention from their own repressive
policies, most Muslim Americans do not believe this. Sixty-five percent
say the distrust is based on what the U.S. has done. A much smaller
proportion of Muslim Americans — roughly one in four — says
the U.S.’s negative image in majority-Muslim countries stems from
misinformation spread by those countries’ leaders.
Muslim Americans and Jewish Americans — the two major U.S.
religious groups with the biggest stake in the decades-long Middle
East conflict — have similar views about how that conflict might be
resolved. A substantial majority of Muslim Americans (81%) and
Jewish Americans (78%) support a future in which an independent
Palestinian state would coexist alongside of Israel.
Jewish Americans are also among the least likely religious groups to
believe that Muslim Americans sympathize with al Qaeda. Seventy
percent of Jewish Americans say they do not believe Muslim Americans
feel this way. The only religious group more certain that Muslim
Americans do not sympathize with al Qaeda is Muslim Americans
themselves, at 92%.
Underscoring their lack of sympathy for al Qaeda, Muslim Americans
are also the least likely major religious group in the U.S. to say there
is ever a justification for individuals or small groups to attack civilians.
Roughly 1 in 10 Muslim Americans say such attacks are sometimes
justified. In every other major religious group except Mormons, the
proportion of people who say such attacks are sometimes justified is at
least twice that.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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A majority of Americans of every faith see Muslim Americans as being
loyal to their country, with Muslim Americans and Jewish Americans
the most likely to hold this view. Ninety-three percent of Muslims,
80% of Jews, 59% of Catholics, and 56% of Protestants in the U.S.
say this.
Americans are divided on whether Muslim Americans are more
obligated than other groups to speak out against terrorism. Muslim
Americans themselves disagree on this, with about the same percentage
saying they are more obligated to speak out as saying they are not.
At least 4 in 10 in every major religious group in the U.S. say Americans
are prejudiced toward Muslim Americans, with Jews (66%) saying this
in slightly higher numbers than Muslims (60%).
The presumed target of terrorist “profiling,” Muslim Americans are
also the most likely religious group (81%) to say that profiling does not
work. Americans of other major faiths are split on whether or not it is
possible to profile a terrorist on the basis of traits such as gender, age,
or ethnicity. Forty-nine percent of Jews, 46% of Catholics, and 44% of
Protestants in the U.S. do not think profiling is possible.
Despite believing that they are often the victims of intolerance,
Americans who practice Islam are among the most tolerant of U.S.
faith groups studied. Muslim Americans’ combined integrationtolerance scores — a measure of their appreciation for religious
pluralism — are higher than those of Protestant Americans, Catholic
Americans, and Jewish Americans and are matched only by those of
Mormon Americans.

Spiritual Engagement

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Muslim Americans who attend religious services at least once a
week have higher levels of civic engagement and report less stress
and anger than do other U.S. Muslims who attend religious services
less frequently. This raises the possibility of community leaders using
mosques as a mobilizing platform to push Muslim Americans toward
greater civic engagement.
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Muslim Americans are generally less likely than Americans of other
major religions to take unpopular stands to defend their faith, despite
their relatively high level of religious commitment. However, the
willingness to do this is higher among Muslim Americans who are
comfortable interacting with people of other religions.
Technical Note

Since January 2008, Gallup has been interviewing a minimum of 1,000
U.S. adults nightly. The Gallup-Healthways Well-Being Index (also
referred to as the Gallup Nightly or G1K) was developed to obtain
statistics on the state of wellbeing for adults in the United States.
The data included in this report come from the Gallup Healthways
Well-Being Index, as well as two independent Gallup studies of the
Muslim-American population.
The data from the Gallup-Healthways Well-Being Index are reported
out using aggregated data, as well as most recent data. For purposes
of this study, aggregate data refer to interviews conducted from
January 1, 2008-April 9, 2011. The total sample based on aggregate data
is 868,264 adults, of which 3,883 self-identified as Muslim Americans.
In the study, most recent data are based on interviews conducted from
January 1, 2010-April 9, 2011. The total sample based on these data is
336,888 adults, of which 1,492 self-identified as Muslim Americans.
Data from the Muslim American population were collected from
February 10, 2010-March 11, 2010, and October 1-21, 2010. The total
sample based on the combined Muslim-American polls is 2,482 adults,
of which 475 self-identified as Muslim Americans.
In this report, we analyzed the data according to the major religious
groups in the U.S.: Protestants, Catholics, Jews, Muslims, and Mormons,
as well as No Religion/Atheist/Agnostics. For our reporting purposes,
we did not include Other Christian or Other non-Christian religions.
Respondents’ religious classification is based on self-identified religious
affiliation when asked the following question:
What is your religious preference — are you Protestant, Roman
Catholic, Mormon, Jewish, Muslim, another religion, or no religion?

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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(INTERVIEWER NOTE: If respondent names “another religion,” ask:)
Would that be a Christian religion or is it not a Christian religion?
Gallup’s Global Practice Leader for Faith Communities, Dr. Albert
L. Winseman,2 developed the Religious Tolerance Index in 2002
with Gallup scientists Dr. Jim Harter and Julie Hawkins to measure
Americans’ attitudes toward religious faiths that are different from
their own. The index is based on respondents’ level of agreement with
the following five statements on a scale of “1” (strongly disagree) to “5”
(strongly agree):
•

I always treat people of other religious faiths with respect.

•

Most religious faiths make a positive contribution to society.

•

I would not object to a person of a different religious faith
moving next door.

•

People of other religious faiths always treat me with respect.

•

In the past year, I have learned something from someone of
another religious faith.

From the combination of their answers, Gallup classifies populations as:
Isolated: Isolated individuals tend not to be members of any
particular faith group, but if they are, they tend to believe in the
truth of their perspective above all others. They do not want to
know about other religions. They also neither respect nor feel
respected by those of other faiths.
Tolerant: Tolerant individuals have a “live-and-let-live” attitude
toward people of other faiths, and they generally feel that they
treat others of different faiths with respect. However, they are not
likely to learn from or about other religions.
2

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Winseman leads Gallup’s research and consulting services that assist faith communities in helping their
members become more engaged. He authored Growing an Engaged Church, which was written to help
congregational leaders identify and harness the power of engagement in their churches. Winseman
coauthored Living Your Strengths, which was written to help members of faith communities discover
and use their talents and strengths in their congregations. Before joining Gallup, he was a pastor in the
United Methodist Church for 15 years.
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Integrated: Integrated individuals go beyond a live-and-let-live
attitude and actively seek to know more about and learn from others
of different religious traditions. They believe that most faiths make
a positive contribution to society. Furthermore, integrated people
not only feel they respect people from other faith traditions, but
they also feel respected by them.
For complete details on the study, please refer to the methodology
section of the report.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans are generally better off in 2011
than they were in 2008, especially young people.

Evaluations of

Life and Community
Muslim Americans See
Their Lives Improving

While Americans in every major religious group rate their current lives
about equally, Muslim Americans are unique in the level of optimism
they express about the future. Regardless of religious affiliation,
Americans rate their lives about a “7” on a 0-to-10 ladder scale3 and
expect to be even more satisfied five years from now. No other religious
group, however, expects things to improve as much as do Muslim
Americans. On average, they expect their lives to be an 8.4 out of 10
in five years.

Muslim Americans Rate “Life in Five Years” More Highly Than Do Other Religious Groups
Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to ten at the top. Suppose we say that the top of the ladder
represents the best possible life for you, and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the
ladder would you say you personally feel you stand at this time, assuming that the higher the step the better you feel about your life,
and the lower the step the worse you feel about it? Which step comes closest to the way you feel?
Just your best guess, on which step do you think you will stand in the future, say about five years from now?
Life today

Life in five years

10
8.4

8

7.0

7.1

7.4

7.7
7.0

7.3

8.0

7.9

7.8
7.1

6.8

6
4
2
0

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

3
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This refers to the Cantril Self-Anchoring Striving Scale.

No Religion/
Atheist/Agnostic
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Muslim Americans’ assessments of their current and future lives also
put them near the top of U.S. religious groups in terms of Gallup’s Life
Evaluation Index. Sixty percent of Muslim Americans are thriving,
virtually the same as the percentage of Jewish Americans who are
thriving and slightly higher than the percentage of Catholic Americans
(54%) and Protestant Americans (52%). Three percent of Muslim
Americans are suffering, about the same proportion as in every other
major religious group.
Muslim Americans as Likely as Other Faith Groups to Be Thriving
Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to ten at the top. Suppose we say that the top of the ladder
represents the best possible life for you, and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the
ladder would you say you personally feel you stand at this time, assuming that the higher the step the better you feel about your life,
and the lower the step the worse you feel about it? Which step comes closest to the way you feel?
Just your best guess, on which step do you think you will stand in the future, say about five years from now?
Thriving

Struggling

Suffering
3%

3%

44%

3%

52%

43%

2%

36%

54%

61%

37%
Protestant

Catholic

3%

Jewish

3%

60%
41%

56%

42%

55%

Muslim
Mormon

No Religion/Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

Of particular note is the improvement in Muslim Americans’ life
evaluations between 2008 and 2011. While the thriving percentage
increased among all U.S. religious groups during this period, it jumped
the most — 19 percentage points — among Muslims, at least double
the increase of any other major religious group.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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In addition to the overall improvement in Muslim Americans’ thriving,
there is a specific increase among Muslim American youth. In Muslim
Americans: A National Portrait, young Muslims’ thriving (those aged 18
to 29) was at 40%. This was the lowest of all young Americans in major
religious groups. In 2008, Muslim-American youth were the exception
to the trend of a “youth bonus” in thriving, where young populations
are typically higher in thriving compared with older populations. In
contrast, 2010-2011 data suggest that Muslim-American youth are
now thriving at a proportion similar to their peers — on par with young
Catholic Americans, Mormon Americans, and people of no religion.
And they share the trend of being more positive about their lives today
and in the future than older members of their faith group.
Muslim Youth Thriving Back on Track
Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to ten at the top. Suppose we say that the top of the ladder
represents the best possible life for you, and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the
ladder would you say you personally feel you stand at this time, assuming that the higher the step the better you feel about your life,
and the lower the step the worse you feel about it? Which step comes closest to the way you feel?
Just your best guess, on which step do you think you will stand in the future, say about five years from now?
18-29

30-44

45-64

65+

49%

46%

60%

58%

50%

70%
58%

48%

63%

72%

74%
49%

43%

67%

59%

51%

70%

63%

52%

43%

40%

40%

41%

60%

65%

80%

60%

100%

20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

The percentage of Muslim Americans who say their standard of living
is getting better (64%) is also higher than that of any other major
religious group in the U.S. This percentage increased by 18 percentage
points between 2008 and 2011 as economic conditions stabilized.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim-American Standard of Living Increases From 2008 to 2011
Right now, do you feel your standard of living is getting better or getting worse?

65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

2008

2009

2010

2011

Muslim

46%

55%

62%

64%

Protestant

37%

34%

37%

41%

Catholic

40%

39%

45%

48%

Jewish

34%

33%

39%

44%

Mormon

51%

45%

47%

48%

No Religion/
Atheist/Agnostic

43%

46%

53%

55%

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.

In a broadly diverse population such as the U.S., it can be somewhat
misleading to group people’s attitudes or experiences solely on the
basis of religious affiliation. This is particularly the case with Muslim
Americans, as they represent the most racially diverse religious
community in the U.S.4 Race is another factor that might separate the
attitude of one Protestant or Catholic American from another, and
it figures into the experiences and challenges of America’s Muslim
population. For instance, Asian Muslims are easily the most likely in
America to be thriving. Black Muslims report more financial hardship
than do white Muslims, and black Muslims are somewhat less likely
than other Muslims in the U.S. to be satisfied with their standard of
living.
Black Muslims are more likely than white or Asian Muslims to say they
lack enough money to buy what they need or to make major purchases.
However, U.S. Muslims as a group do seem to be somewhat more
vulnerable to financial difficulties than Americans of other faiths.
4

Muslim Americans: A National Portrait, Gallup 2009.
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Higher rates of Muslims say there have been times in the past year
when they were unable to afford basic necessities such as food, shelter,
and healthcare. Muslims are also the only major U.S. religious group
where less than one-half say they would be able to make a major
purchase if they needed to.
Muslim Americans Least Likely to Be Able to Make Major Purchases
Would you be able right now to make a major purchase, such as a car, appliance, or furniture, or pay for a significant home repair if
you needed to?
Percentage yes

100%
80%

68%
60%

60%
40%

54%

51%

50%

39%

20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

Muslim Americans’
Optimism May Reflect
Affinity for Obama

Muslim Americans’ optimism about the future, despite their seemingly
greater economic challenges, is striking. One possible explanation is that
Muslim Americans were hurt more than other major religious groups
by the recession, and have therefore experienced more improvement
as the recovery has begun. The steady increase in Muslim Americans’
levels of thriving and their increased economic optimism since 2008
seem to support this conclusion. Another factor may be the change
in the U.S. political climate. Muslim Americans tend to identify as
Democrats (46%) or independents (35%), with a smaller percentage
(9%) saying they are Republicans.
They may see Obama as promoting policies that are more in keeping
with their own political views than those of former President George
W. Bush. In 2009, Obama’s first year in office, the percentage of

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslims who said they thought the economy was getting better more
than tripled, to 45%. Part of that improvement was a lessening of the
sense of crisis that enveloped the U.S. in the fall and winter of 2008.
But Muslims are still the most likely of any major U.S. religious group
to say that national economic conditions are good or excellent and that
the economy is getting better.
More Muslim Americans See the Economy as Improving Today Than in 2008
Right now, do you think that economic conditions in the country as a whole are getting better or getting worse?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2008

2009

2010

2011

Getting better
Stay the same

13%

45%

56%

51%

2%

5%

4%

5%

Getting worse

83%

48%

39%

42%

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.

Muslim Americans Are More Positive About National Economic Conditions
How would you rate economic conditions in this country today — as excellent, good, only fair, or poor?
National economic conditions “excellent/good”

National economic conditions “getting better”

100%
80%
60%

54%
45%

40%

45%

37%

32%

30%

24%

20%
0%

12%

Muslim

Protestant

12%

Catholic

10%

Jewish

14%

Mormon

12%

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.
Data includes 2010 and 2011.
Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans are the most likely of any major religious group
to approve of Obama’s job performance (80%). This compares with
7% who approved of Bush’s job performance in late 2008. Jewish
Americans are the only other major religious group where a majority
approve of Obama; all other groups are at 50% or below.
Muslim Americans Have Highest Approval of Obama With the Largest Increase
From Approval of Bush
Do you approve or disapprove of the way George W. Bush is handling his job as president?
Do you approve or disapprove of the way Barack Obama is handling his job as president?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2008 — Bush

2009 — Obama

2010 — Obama

2011 — Obama

7%

84%

78%

80%

Protestant

37%

46%

36%

37%

Catholic

26%

61%

48%

50%

Muslim

Jewish

16%

71%

60%

65%

Mormon

52%

38%

23%

25%

No Religion/
Atheist/Agnostic

14%

71%

62%

60%

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.

Muslim Americans
Are Optimistic About
the Communities
Where They Live

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Muslim Americans’ sense that a better future lies ahead extends to
their attitude toward their cities, towns, and neighborhoods, with 63%
saying their area is getting better as a place to live. This is noteworthy
because, for most of the past four years, fewer Muslim Americans than
any other religious group have expressed satisfaction with their local
communities. Eighty-one percent of Muslim Americans say they are
satisfied with the place where they live, compared with 88% or more
of Protestant, Mormon, and Jewish Americans. These are all relatively
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high numbers. Still, one might expect that Muslim Americans, the
group expressing the least satisfaction currently, would also have the
least optimism about their communities becoming better places to live
in the future. Yet Muslim Americans, along with Mormon Americans,
are the most likely to say that their communities are getting better as
places to live.
Muslim Americans Among the Least Satisfied With Their Community but Most Optimistic
About Its Improvement
Are you satisfied or dissatisfied with the city or area where you live?
Is the city or area where you live getting better or getting worse as a place to live?
Satisfied with city or area

100%
80%

City or area getting better
89%

89%

88%

87%

81%

82%

63%

60%

56%

54%

62%
54%

56%

40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.
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Muslim Americans are at least as likely as Americans of other
major faiths to have confidence in civic institutions. They are the
most likely faith group studied to reject violence targeting civilians,
despite their more critical view of the country’s foreign policies.

Political Engagement

Muslim Americans Have
More Confidence in
Elections, Less in the Military

Muslim Americans are the most likely of any religious group in the
U.S. to say the country’s elections are honest. Fifty-seven percent of
Muslim Americans say this, versus 44% of Protestant Americans (the
religious group least likely to express such confidence). Moreover,
Muslim Americans are just as likely as other religions to say they have
confidence in the U.S. media and judicial system.

Muslim Americans Are Most Likely to Have Confidence in Honesty of Elections
In the United States, do you have confidence in each of the following, or not? How about honesty of elections
Percentage yes

100%
80%
60%

57%
44%

46%

Protestant

Catholic

48%

53%
40%

40%
20%
0%

Muslim

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Muslim Americans express less confidence than other major U.S. faith
groups in two government institutions involved in the “war on terror.”
Seventy percent of Muslim Americans say they have confidence in
the U.S. military, lower than the 91% or more of Americans in other
religious groups who say this. There is also a split in attitudes toward the
FBI, with 60% of Muslim Americans saying they have confidence in
the FBI, versus 75% or more of Americans of other faiths who say this.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans Have Lowest Level of Confidence in Military
In the United States, do you have confidence in each of the following, or not? How about the military
Yes

No

Don’t know/Refused
4% 1%

6%
9%

28%

2%
94%

95%

Protestant

3%

91%

Catholic

Jewish

1%

70%
20%
79%

97%

Muslim

Mormon

No Religion/Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Muslim Americans Have the Lowest Level of Confidence in FBI
In the United States, do you have confidence in each of the following, or not? How about national security organizations, such as the
Federal Bureau of Investigation
Percentage yes

100%
75%

80%
60%

78%

75%

75%
68%

60%

40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Of all the major religious faiths in America, Muslims are the least likely
to be registered to vote. Sixty-five percent of Muslim Americans are
registered, compared with 91% of Protestant and Jewish Americans.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans Least Likely to Be Registered to Vote
Are you now registered to vote in your precinct or election district, or not?
Percentage yes

100%

91%

91%
84%

78%

80%

78%

65%

60%
40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.

Muslim Americans’ lower voter registration numbers may be partially
explained because many more of them are first-generation immigrants
than those in other major U.S. faith groups. Additionally, Muslims in
the U.S. are less established; at an average of 10.5 years, they have lived
in their current cities and areas the shortest amount of time of people
of any major religious group.
Another challenge to political mobilization is that many Muslims
do not feel there is a national Muslim-American organization that
represents them. When asked which of a list of national MuslimAmerican organizations represents their interests, 55% of Muslim men
and 42% of Muslim women say that none do.
No National Muslim American Organization Represents a Large Percentage of the Community
Which national Muslim American organization, if any, do you feel most represents your interests? (Open ended)

Organization Cited
Council on American-Islamic Relations
Islamic Society of North America
Muslim Public Affairs Council
Muslim American Society
Imam Warith Deen Mohammed Group
Islamic Circle of North America
Other
None
Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2008-April 9, 2011.
Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

% Males
12
4
6
0
3
2
6
55

% Females
11
7
1
2
1
0
20
42
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Muslims Are the Youngest
of Any Major Religious
Group in the U.S.

Another possible explanation for lower political involvement is
that Muslim Americans are more likely to be young people — a
demographic that tends to be less politically active across faith groups.
With an average age of 36, Muslims in America are considerably
younger than Americans of other major faiths. Across all other major
religious groups in the U.S., the average age is 46 to 55.

Muslim Americans Are the Youngest of the Major Religious Groups
What is your age? (Average age)
20

25

30

35

Muslim
(36)

40

No Religion/
Atheist/
Agnostic
(41)

45

Mormon
(46)

50

55

Jewish
(50)

Protestant
(55)

60

Catholic
(48)

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

With such a young population, Muslim Americans can be expected to
have different needs and priorities. In particular, they are most likely to
be focused on getting an education, entering a career, getting married,
and starting a family.
U.S. Muslims Most Likely
of All Faiths to Call Iraq,
Afghanistan Wars “Mistake”

Looking back on the events following the U.S. invasion of Iraq in
2003, a substantial proportion of Americans in most major religious
groups surveyed now say the Iraq war was a mistake. At 83%, Muslim
Americans are by far the most likely to hold this view. A majority of
Jewish Americans (74%) also say the war was a mistake. Mormon
Americans are the least likely to say the U.S. made a mistake in sending
troops to Iraq.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans Are the Most Likely to Cite Iraq War as a Mistake
In view of the developments since we first sent our troops to Iraq, do you think the United States made a mistake in sending troops to
Iraq, or not?
Yes, made mistake

100%
83%

80%

74%
67%

60%
45%

49%

40%

32%

20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Likewise, Muslim Americans are the most likely of the major religious
groups surveyed to have reservations about the war in Afghanistan.
Two-thirds or more U.S. Protestants, Catholics, Jews, and Mormons
support the war in Afghanistan, but Americans with no religion are as
likely as U.S. Muslims (47%) to say the war was a mistake.
Muslim Americans and Those With No Religion Are Most Likely to Cite Afghanistan
War as a Mistake
Thinking now about the U.S. military action in Afghanistan that began in October 2001, do you think the United States made a
mistake in sending military forces to Afghanistan, or not?
Yes, made mistake

100%
80%
60%
47%

40%

47%
28%

33%

32%
22%

20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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Muslim Americans
Blame U.S. Actions Not
Misinformation, for MajorityMuslim Countries’ Distrust

Most Americans in all faith groups studied say the U.S. has a negative
image in predominantly Muslim countries.To explain the U.S.’s negative
image, in most of the religious groups studied more than one-half of
those who are pessimistic about America’s standing among Muslim
communities say the media and governments in those countries spread
misinformation that fosters unfavorable views of the U.S.
Muslim Americans, on the other hand, see it differently. Of those who
say the U.S. has a negative image in majority-Muslim countries, about
one in four say this is the result of misinformation, while 65% of the
same sub-group of Muslim Americans say it is based on what the U.S.
has actually done.

Muslim Americans Are the Most Likely to See U.S. Actions as Causing Unfavorable Views of
U.S. in Muslim Countries
Do you think the unfavorable views people in Muslim countries have of the United States are based mostly on what the U.S. has done
or based mostly on misinformation provided by the media and government about what the U.S. has done? (Asked of those who said
people in Muslim countries have very unfavorable, or somewhat unfavorable views of the United States.)
Based on what U.S. has done

Based on misinformation

100%
80%
65%

76%

70%

65%

60%

55%

40%
26%

24%

20%
0%

53%
35%

29%
21%
13%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
This question was asked of a subset of the population.
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Muslim Americans
and Jewish Americans
Support “Two-State
Solution” in Middle East

In roughly the same numbers, U.S. Muslims (81%) and Jews (78%)
— two of the faith groups most closely associated with the Middle
East’s enduring conflict — support a future in which an independent
Palestinian state would coexist alongside of Israel. Catholic Americans
(83%) also strongly support the two-state approach. U.S. Protestants
are the least likely of the major religious groups surveyed to back a
two-state solution. Protestant Americans’ relative resistance to a twostate solution is significant because of the political influence wielded
by this faith group, which represents a little more than one-half of the
U.S. population.

Regardless of Religious Affiliation, Most Support a Two-State Solution to
Palestinian-Israeli Conflict
Would you support or not support a two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict? By “two-state” solution, I mean an
independent Palestinian state alongside the State of Israel.
Support

100%
80%

83%

81%

78%

69%

73%

75%

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

60%
40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Surveys conducted via Muslim American Polls from October 1-21, 2010.
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U.S. Muslims Are Most Likely
to Say Military Attacks on
Civilians Never Justified

Of the major religious groups studied, Muslim Americans are the
staunchest opponents of military attacks against civilians, with 78%
saying such attacks are never justified. Muslim Americans are unique
in the numbers in which they oppose such attacks. A majority of
Americans in the other faith groups say military attacks on civilians
are sometimes justified, with Mormon Americans the highest at 64%.

Muslim Americans Are Most Likely to Reject Violent Military Attacks on Civilians
Some people think that for the military to target and kill civilians is sometimes justified, while others think that kind of violence is never
justified. Which is your opinion?
Never

Sometimes

Depends

100%
80%

78%
58%

60%
38%

40%
20%
0%

64%

58%

56%

52%
43%

39%

43%
33%

21%
2%

Muslim

Protestant

Catholic

3%

Jewish

3%

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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Neither U.S. Muslims nor U.S.
Jews Say Muslim Americans
Sympathize With Al Qaeda

Even before the Sept. 11 terrorist attacks, Americans have debated
whether Islam as a religion innately encourages violence and terrorism
and whether Muslim Americans secretly sympathize with organizations
and movements such as al Qaeda.
To that end, it is worth noting that Muslim Americans are the least
likely of all major religions in the U.S. to justify individuals or small
groups attacking civilians. Eighty-nine percent of Muslim Americans
say there is never a justification for such attacks, compared with 79% of
Mormon Americans, 75% of Jewish Americans, and 71% of Protestant
and Catholic Americans. Moreover, the frequency with which Muslim
Americans — or any other faith group — attend religious services has
no effect on whether they justify violence against civilians.

Muslim Americans Are Most Likely to Reject Violent Individual Attacks on Civilians
Some people think that for an individual person or a small group of persons to target and kill civilians is sometimes justified, while
others think that kind of violence is never justified. Which is your opinion?
Never

100%

Sometimes

Depends

89%

80%

71%

79%

75%

71%

76%

60%
40%
27%

26%

20%
0%

22%

23%

19%

11%
2%

Muslim

Protestant

2%

Catholic

2%

Jewish

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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U.S. Muslims are also the most likely (92%) of the major religious groups
studied to say that Muslims who live in America have no sympathy for
al Qaeda. Majorities of those in the other U.S. faith groups share this
view, though a significant minority of U.S. Protestants and Catholics
(33%) and Mormons (31%) do not dismiss the possibility that Muslim
Americans harbor some sympathy for al Qaeda.
Jewish Americans are the least likely religious group, after Muslim
Americans, to believe that Muslim Americans sympathize with
al Qaeda. Although U.S. Jews and Muslims often have sharply
divided views on the Israeli-Palestinian conflict, and some of the most
outspoken critics of the Muslim American community are prominent
Jewish Americans, most Jewish Americans seem to have shrugged off
these views. Seventy percent say they do not believe Muslims in the
U.S. sympathize with al Qaeda.
Muslim Americans, Those With No Religion, and Jewish Americans Are More Likely to Believe
Muslims Have No Sympathy for Al Qaeda
Now thinking specifically about Muslims, do you think each of the following applies, or does not apply, to Muslims living in this
country? Muslims living in THIS COUNTRY are sympathetic to the al Qaeda terrorist organization?
Does not apply

100%

92%

80%

75%

70%
63%

57%

56%

60%
40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from October 1-21, 2010.
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Muslim Americans face significant public distrust and
are generally more likely than other groups to say they
are discriminated against. However, they are among the
most open of faith groups to inter-religious diversity.

Social Engagement

Nearly All Muslim Americans
Say Their Faith Group
Is “Loyal” to U.S.

The national uproar generated in 2010 over plans to build a mosque
and cultural center near Ground Zero made it apparent that some in
politics, the media, and the general public continue to question where
Muslim Americans’ loyalties lie. Nonetheless, a majority of Americans
in all major faith groups say U.S. Muslims are loyal to their country,
though they are far less likely to say this than Muslim Americans
themselves. Almost all U.S. Muslims (93%) believe other Americans
who share their faith are loyal to the country; U.S. Protestants (56%),
Mormons (56%), and Catholics (59%) are the least likely to say so.
Jewish Americans are much more likely than those of other nonMuslim faiths studied to see U.S. Muslims as loyal (80%).

Majorities of All Religious Groups Say Muslim Americans Are Loyal to the U.S.
Now thinking specifically about Muslims, do you think each of the following applies, or does not apply, to Muslims living in this
country? Muslims living in THIS COUNTRY are loyal to this country?
Applies

100%

Does not apply

Don’t know

93%
80%

80%

69%

60%

59%

56%
37%

40%

56%

35%

32%

6%

0%

18%

18%

20%
7%
1%

Muslim

Protestant

6%

Catholic

2%

Jewish

9%

Mormon

9%

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from October 1-21, 2010.

Must U.S. Muslims Speak
Out Against Terrorism?
Americans Are Divided

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

That a significant minority of Americans doubt U.S. Muslims’ loyalty
to their country seems to suggest they may expect Muslim Americans
to somehow prove their loyalty. Similarly, members of the media and
the public often ask why Muslim Americans do not speak out against
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terrorist attacks more often, as if their silence somehow condones such
acts. Most major religious groups (including Muslims themselves) are
split on this question, with about one-half in each faith group saying
U.S. Muslims are obligated to speak out more than others, and onehalf saying they are not.
U.S. Faith Groups Divided on Need for Muslim Americans to Speak Out More Against Terrorism
Some people say that Muslim Americans are more obligated to speak out against terrorism than other groups. Others say Muslim
Americans are NOT more obligated to speak out against terrorism than other groups. Which comes closer to your point of view?
More obligated

Not more obligated

100%
80%
60%

69%
49% 49%

52%

45%

52%
44%

47%

52%

40%

30%

20%
0%

*

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010.
*Mormon population too small to report results

If Americans of most faiths are split in their perception of Muslim
Americans’ obligation to speak out against terrorism, they are not
divided in their perception of whether Muslim Americans do so often
enough. Most believe they do not. Among Protestant, Catholic, Jewish,
and Mormon Americans, no more than about one-third and as few as
one-quarter believe U.S. Muslims are sufficiently vocal in condemning
terrorism. That compares with 72% of Muslim Americans, a mismatch
suggesting U.S. Muslims have not found the right “bullhorns” to make
themselves heard. It also reflects the frustration Muslim Americans
often express that their repeated condemnations of terrorism seem to
go unheard.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Most Religious Groups Say Muslims Not Speaking Out Enough Against Terrorism
Now thinking specifically about Muslims, do you think each of the following applies, or does not apply, to Muslims living in this
country? Speaking out enough against terrorism
Does not apply

100%
80%
62%

60%
40%

66%

65%

68%
55%

28%

20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from October 1-21, 2010.

It is possible that Muslim-American organizations rely too heavily on
websites and email lists to speak out against terrorism. Such electronic
methods are immediate, easy, and inexpensive to use, yet they tend to be
homogenous and thus result in “preaching to the choir.” The websites
where condemnations are posted are generally of most interest to U.S.
Muslims and may not be seen by a wider audience.
As Main Target of Profiling,
Muslim Americans Are Least
Likely to Favor Its Use

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Despite the debate over the past decade about whether law enforcement
should profile potential terrorists based on visible traits such as
gender, age, and ethnicity, many members of major religious groups
in the U.S. do not agree on the efficacy of this tactic. Most of these
groups are split on the issue, but Muslim Americans — the presumed
targets of profiling — express the least confidence in this method by
far. The percentage of Muslim Americans (17%) who say it is possible
to effectively profile is far lower than that of U.S. Protestants (55%),
Catholics (54%), Mormons (58%), and Jews (49%).
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Slight Majority of U.S. Christians Say It Is Possible to Profile Terrorists
Do you believe it is possible to profile a terrorist based on gender, age, ethnicity, or other demographic traits, OR do you believe that
it is NOT possible to profile a terrorist based on gender, age, or ethnicity, or other demographic traits?
Should people who fit the profile be watched by law enforcement more intensely, less intensely, or the same as those who don’t fit the
profile? (Asked only of those who say you can profile a terrorist.)
No, cannot define a profile
Yes, can define a profile and watch more closely
Yes, can define a profile and watch the same
Yes, can define a profile and watch less closely

100%
80%

81%

60%
44%

40%
20%
6%

0%

38%

14%

9%
1%

Muslim

49%

46%

40%

14%

17%

12%
2%

1%

Protestant

39% 39%

35%

Catholic

2%

Jewish

2%

Mormon

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Not only are many major American religious groups divided on the
possibility of assigning risk based on demographics, but not all who
believe in the efficacy of profiling think law enforcement should
scrutinize these individuals more closely. However, a significant
minority of Protestant, Catholic, Mormon, and Jewish Americans
(between 35% to 40%) believe it is possible to profile a terrorist and
that law enforcement should watch individuals fitting the profile more
closely. This view is far less common among Muslim Americans (6%).
Most U.S. Muslims Say
Other Americans Are
Prejudiced Toward Them

Sixty percent of U.S. Muslims say they face prejudice from most
Americans. However, far fewer Americans of other faiths believe this
to be true. U.S. Protestants, Catholics, and Mormons are the least likely
(48%, 51%, and 47%, respectively) to say that Americans are prejudiced
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toward Muslim Americans — the groups also least likely to believe
that Muslim Americans are loyal to the U.S. and most likely to believe
a terrorist can be profiled. Surprisingly, American Jews agree that there
is prejudice toward U.S. Muslims in even higher numbers (66%) than
do Muslims themselves.
Jews Most Likely to Agree Muslims Face Prejudice
I am going to read you two statements. Please tell me for each whether you agree or disagree with it. In general, most Americans are
prejudiced toward Muslim Americans.
Agree that most Americans are prejudiced toward Muslim Americans

100%
80%
60%

66%

60%
48%

54%

51%

47%

40%
20%
0%

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

At 48%, Muslim Americans are by far the most likely of major
faith groups surveyed to say they have personally experienced racial
or religious discrimination in the past year. The next most likely are
Mormon Americans, although less than one-third of U.S. Mormons say
this. The numbers of U.S. Protestants, Catholics, and Jews who report
experiencing discrimination in the past year are far lower, about one
in five in each of these groups. Though Jews and Catholics historically
have been the most frequent targets of religious discrimination in
the U.S., these data suggest that Muslim Americans now perceive
themselves to hold this dubious distinction.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslims Most Likely to Have Experienced Racial or Religious Discrimination
Have you personally experienced racial or religious discrimination in the past year?
Have experienced racial or religious discrimination

100%
80%
60%

48%

40%

31%

20%
0%

Muslim
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20%

21%

Protestant
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25%

No Religion/
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Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Higher levels of perceived prejudice may influence U.S. Muslims’
feelings about practicing their religion in public. While a majority
(63%) of Muslim Americans say they feel respected when they practice
their religion in public, this number is much lower than that of U.S.
Protestants and Catholics (both 81%) and Mormon Americans (85%).
Muslim and Jewish Americans Are Less Likely Than Protestant and Catholic Americans to Feel
Respected When Practicing Their Religion in Public
Now, I will read you a list of statements. Please tell me for each whether you agree or disagree with it. I am respected when I practice
my religion in public.
Agree

Disagree

100%
81%

80%

85%

81%
66%

63%

60%
40%

35%
15%

20%
0%

Muslim

Protestant

18%

Catholic

24%
13%

Jewish

Mormon

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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Muslim Women More
Likely Than Men
to Say They Feel
Disrespected in U.S.

When it comes to respect, Americans of every faith say they show
more of it to others than others show to them. The sense that they
are not respected is higher among those whose religions make them a
minority in the country — such as U.S. Mormons, Jews, and Muslims
— and is also generally higher among men than women. American
Muslim women are an exception to this gender rule. This may be
because women are more visibly identifiable as Muslim if they wear
hijab, a practice that most who adopt say is a religious obligation.

U.S. Muslims Are Only Religious Group in Which Women Say They Are Shown Less Respect
Than Men by Other Faith Groups (% Strongly agree shown)
People of other religious faiths always treat me with respect.
Men

Women
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39%
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Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Muslim Americans Are
Among Most Tolerant
of Other Faiths in U.S.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Despite believing that they are often the victims of prejudice, Muslim
Americans are among the most tolerant of all major faiths in the U.S.
Their attitudes toward other religious groups qualify 44% of them
as being “integrated,” the highest possible level on a continuum of
acceptance of other faiths. Another 48% of Muslim Americans qualify
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as “tolerant,” with 8% being “isolated.”5 Their combined integrationtolerance scores — in effect, a measure of their welcoming of religious
pluralism — is higher than that of U.S. Protestants, Catholics, and
Jews and is matched by that of Mormon Americans.
Mormons and Muslims Highest in Integration Among U.S. Religious Groups
Religious Tolerance Index
Integrated

Tolerant

Isolated
11%
13%

15%
35%

8%

34%

52%

48%

Protestant

44%

5%

36%

55%

49%

Catholic

Jewish

46%

25%

21%

49%
54%

Muslim
Mormon

No Religion/Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

One might expect Americans who are more accepting of those
of other faiths to be less connected to their own faith and fellow
believers. However, this is not the case. An examination of responses
from Americans of all major faiths studied shows that no matter how
passionately they feel about their own religion, it does not prevent
them from being open to those of other faiths.
5

In Gallup’s methodology, people’s position with respect to other faiths is characterized as integrated,
tolerant, or isolated based on the extent to which they say they agree with five statements: 1. “I always
treat people of other religious faiths with respect.” 2. “Most religious faiths make a positive contribution
to society.” 3. “I would not object to a person of a different religious faith moving next door.” 4. “People
of other religious faiths always treat me with respect.” 5. “In the past year, I have learned something
from someone of another religious faith.”
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Integrated Religious Groups Are No Less Likely Than Tolerant Religious Groups to Identify
Strongly With Their Religion
Religious Tolerance Index
How strongly do you identify with each of the following groups? Extremely strongly, very strongly, moderately strongly, only a little, or
not at all? Your religion
Extremely strongly

100%
80%

2%
2%
29%

Very strongly

1%

4%

2%

9%

5%

7%

19%

21%

27%

Moderately strongly
3%

Only a little
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27%

33%

16%

36%

40%
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38%

3%

3%
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33%
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Not at all

34%

45%

40%
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28%

37%

58%
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24%
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29%
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Muslim
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26%
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21%

14%

Integrated Tolerant

Catholic

Jewish

Integrated Tolerant

Mormon

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.

Integrated Religious Groups Are No Less Likely Than Tolerant Religious Group to Identify
Strongly With Those Who Share Their Religious Identity Worldwide
Religious Tolerance Index
How strongly do you identify with each of the following groups? Extremely strongly, very strongly, moderately strongly, only a little, or
not at all? Those worldwide who share your religious identity
Extremely strongly

100%

1%

Very strongly

3%

10%
18%

80%

5%

3%

4%

9%

11%

10%

32%

60%

49%

0%

36%

Only a little

3%

2%

3%

19%

15%

12%

40%

46%

29%

42%
28%

27%
18%

24%
25%

10%

9%

Integrated Tolerant

1%
1%
12%

42%

1%
2%
16%

39%

36%
31%

27%

Not at all

48%

40%
20%

Moderately strongly

17%

Integrated Tolerant

Muslim

Protestant

21%

15%

12%

Integrated Tolerant

Catholic

44%

42%

10%

Integrated Tolerant

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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28%

Jewish

Integrated Tolerant

Mormon

Frequent mosque attendance and a strong religious
identity are associated with greater civic engagement
and emotional health among Muslim Americans.

Spiritual Engagement

For U.S. Muslims, MosqueGoing Often Means More
Engagement, Less Stress

Muslim Americans report attending a religious service frequently about
as often as Protestant Americans. Majorities of Americans in most of
the religious groups studied say they attend religious services roughly
once a month or more. This is the case with 65% of U.S. Protestants,
61% of U.S. Catholics, and 64% of U.S. Muslims. Mormon Americans
are the most frequent attendees — 80% say they attend services once
a month or more — and Jewish Americans are the least frequent.
Forty-six percent of Jewish Americans say they seldom attend religious
services, and 19% say they never do.

Muslim Americans Are Similar to Protestant Americans in Their Religious Service Attendance
How often do you attend church, synagogue, or mosque — at least once a week, almost every week, about once a month, seldom, or
never?
At least once a week

Almost every week

About once a month

Seldom

10%

20%

15%

11%

11%
38%

43%

24%

27%
15% 8%

11%

Protestant

14%

Catholic

44%
19%

6%

14%

4%

16%
46%

Muslim

Never

Jewish

7%
13%
6%
8%

66%

Mormon

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

More than 80% of Muslim Americans say religion is an important
part of their daily lives. As such, to understand this community it is
important to examine the correlations between those who take religious
observation seriously and their other behaviors and attitudes.
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One correlation that seems to exist is in the area of political
participation.6 This report has already noted that Muslim Americans
are much less likely to be registered to vote than those in other major
religious groups, despite strong confidence in the fairness of elections
in the U.S. And it has suggested that the high proportions of recent
immigrants and relative youth in the Muslim-American population
may explain the low registration numbers.
These deterrents notwithstanding, it is interesting to note that higher
levels of religious observance among U.S. Muslims do seem to be
associated with higher levels of political participation. Among Muslim
Americans reporting only “seldom” religious attendance, 22% are in the
“high political participation” category. In contrast, almost double that
(40%) are “politically active” among those who report attending religious
service at least weekly. This raises the possibility of community leaders
using mosques as a mobilizing platform to push Muslim Americans
toward greater civic engagement.
Besides being more politically engaged, the most frequent mosquegoers also seem to experience less stress and anger. Of those who
reported they experienced no stress the day before, 47% attend a religious
service at least once a week. Those who said they did experience stress
were less likely to attend that often (39%). The same pattern applies
to anger — those who reported feeling no anger the day before were
more likely to have attended a religious service at least once a week
than those who said they did experience anger. Furthermore, Muslim
Americans experiencing these negative emotions were equally likely as
those who did not experience them to attend a religious service once a
week or less. In other words, these data suggest that the effectiveness
of religious practice in reducing stress and anger requires high doses.
6

We define “Political Participation” as: 1. Registered to vote. 2. Worked for the government. 3. Served
in the military. 4. Party affiliation (if one party is selected). Respondents who answer “yes” to one or
none of these four civic activities may be classified as demonstrating “Little/No Political Participation.”
Respondents who answer “yes” to two of these four civic activities may be classified as demonstrating
“moderate political participation.” Respondents who answer “yes” to three or four of these four civic
activities may be classified as demonstrating “High political participation.”
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Muslim Americans Who Report Feeling Stress Are Less Likely to Attend Religious
Service Frequently
How often do you attend church, synagogue, or mosque — at least once a week, almost every week, about once a month, seldom, or
never? Did you experience the following feelings during A LOT OF THE DAY yesterday? How about: Stress
At least once a week

Almost every week

About once a month

16%

18%

23%
39%

16%

Experienced stress yesterday

Never

14%

13%
7%

6%

Seldom

47%

Did not experience stress yesterday

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.

Muslim Americans Who Report Feeling Anger Are Less Likely to Attend Religious
Service Frequently
How often do you attend church, synagogue, or mosque — at least once a week, almost every week, about once a month, seldom, or
never? Did you experience the following feelings during A LOT OF THE DAY yesterday? How about: Anger
At least once a week

Almost every week

About once a month

14%

18%

27%
32%
20%
7%

Experienced anger yesterday

Surveys conducted via Gallup Nightly Poll from January 1, 2010-April 9, 2011.
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13%

Seldom

Never

15%

46%

6%

Did not experience anger yesterday
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That frequent mosque attendance might lessen stress and anger is
an intriguing finding, given that the experience of anger is slightly
more common in the Muslim-American population than in other
major religious groups in the U.S. It also takes away from the theory
that mosque attendance stokes Muslims’ anger and radicalizes them.
Rather, Muslim Americans are no different from other major U.S.
religious communities who appear to draw peace of mind from their
faith. Gallup researchers have documented a relationship between
religiosity and wellbeing in general7 across faith groups.
Indeed, the data suggest that some of the anger felt by MuslimAmerican men and youth in particular (those in the 18- to 29-yearold age cohort) results from the relatively small amount of time they
spend socializing, and that the mosque may help fill this void. Muslim
Americans are significantly more likely than Americans in other
major religious groups to be young and unmarried; in some cases, this
reduces their sense of social support and connectedness. They are also
somewhat less likely than Americans in other major religious groups
to say they have friends or relatives they can count on in times of need,
and Muslim Americans report spending less time than other religious
groups socializing, an average of six hours a day.
“Thriving” U.S. Muslims
Likely to Be CollegeEducated, Have
Confidence in FBI

A regression analysis sheds light on the traits most closely associated
with thriving in every major American religious group. Among U.S.
Protestants, Catholics, Jews, and Mormons, a college education, a
high level of religious observance (attending services at least once a
week), and confidence in national security organizations such as the
FBI are all predictive of thriving. These same traits plus a few others
— including strongly identifying with the U.S. — are also predictive of
Muslim Americans’ likelihood to thrive.

7

Very Religious Have Higher Wellbeing Across All Faiths, by Frank Newport, Sangeeta Agrawal, and Dan
Witters, Gallup, January 6, 2011
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Regression Analyses Predict Factors That Likely Relate to Thriving for Muslim Americans
Muslim Americans Overall
- Confident in the FBI
- Attend mosque at least once a week
- Strongly identify with the U.S.
- Strongly identify with those worldwide
who share religious their identity
- College educated

Muslim American Men and Women
MEN
- Confident in the FBI
- Strongly identify with the U.S.
- College educated
WOMEN
- Strongly identify with those worldwide
who share their religious identity

Muslim Americans are somewhat less likely than U.S. Protestants
and Mormons to say they have an “extremely” or “very” strong
identification with the United States and those around the world who
share their religion. In no major U.S. religious group is there a conflict
between loyalty to the U.S. and identifying with others around the
world who share the same religion. Rather, in every group, including
Muslim Americans, people who identify extremely strongly with the
U.S. are also more likely to identify strongly with their worldwide
religious identity.
Moreover, U.S. Muslims who have a strong identification with the
broader Muslim world, sometimes known as “the Ummah,” are more
likely to be thriving. The connection between identification with the
global Muslim community and thriving is somewhat stronger among
Muslim American women than it is among men.

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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Muslim Americans Identify With the United States and Their Faith Equally
How strongly do you identify with each of the following groups? Extremely strongly, very strongly, moderately strongly, only a little, or
not at all? (Read A-D) [Combining those saying “very strongly” and “extremely strongly” identify with…]
A. The United States
B. Your ethnic background
C. Your religion
D. Those worldwide who share your religious identity

Muslim

Protestant

Catholic

Jewish

Mormon

12%

9%

20%
0%

76%

90%

36%

49%

55%

56%

69%

81%

92%

Those worldwide who share your religious identity
86%

88%
60%

70%

65%

57%

50%

39%

40%

37%

60%

69%

80%

60%

100%

Your religion

43%

Your ethnic background
91%

United States

No Religion/
Atheist/Agnostic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-October 21, 2010.

U.S. Muslims Who
Are the Most “Open”
Are Most Willing to
Defend Their Faith

As they move along the continuum from tolerant to integrated (that
is, from a moderate acceptance of those of other religious backgrounds
to the highest level of acceptance), the attitudes of people in most
religious groups do not change dramatically with respect to spiritual
matters. For instance, U.S. Protestants and Catholics who are fully
integrated are not significantly more likely to say they have forgiven
people who have hurt them than are Protestant Americans or Catholic
Americans who are merely tolerant.
There are some notable exceptions, however. Catholic and Muslim
Americans who are more open to people of other faiths are also more
likely to see their own faith as central to their lives. This is especially
true for Muslim Americans; three-quarters of U.S. Muslims who
are integrated say their faith is involved in every aspect of their lives,
compared with 63% who say the same among those who are classified
as tolerant.
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Another area where there are some bigger differences among Muslim
Americans depending on the degree of their openness to religious
pluralism is in their willingness to take unpopular stands to defend
their faith. It is worth noting that U.S. Muslims take such stands
in the lowest numbers of Americans of any religion. However, their
willingness to take a stand in defense of their faith rises as does their
comfort in interacting with, and having respect for, those who practice
other religions. This suggests that Muslim Americans speaking out in
defense of their beliefs is a sign of more — not less — integration and
sense of belonging.
Integrated Muslims Americans Are More Likely to Take Unpopular Stands for Faith
Religious Tolerance Index: Now, I will read you a list of statements. Please tell me for each whether you agree or disagree with it.
I will take unpopular stands to defend my faith.
My faith is involved in every aspect of my life.
I will take unpopular stands to defend my faith.
My faith is involved in every aspect of my life.

100%
80%

91%
80%

95%

90%

88%

82%

76%
67%

68%

63%

87%

89% 87%

86%

80%

69%

60%

63%
51%

40%
19%

20%
0%

Integrated Tolerant

Integrated Tolerant

Muslim

Protestant

Integrated Tolerant

Integrated Tolerant

Catholic

Surveys conducted via Muslim American Polls from February 10-March 11, 2010, and October 1-21, 2010.
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23%

Jewish

Integrated Tolerant

Mormon

Recommendations

Our analysis suggests that policymakers and civil society leaders
working to improve Muslim-American inclusion in their country
should consider the following at the national, regional, and local levels.
Recommendations
for Government

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

Assess the degree of anti-Muslim discrimination in America.
Almost one-half of Muslim Americans report experiencing racial or
religious discrimination in the past year, significantly more than other
religious communities. Mounting evidence suggests a link between
Islamophobia and anti-Semitism.8 U.S. Muslims and Jews are also the
two most likely religious groups to say there are times when they have
to hide their religious identity. Government agencies should address
this issue directly by first accurately measuring its severity. Some
specific suggestions include:

8

•

Treat Islamophobia and anti-Semitism as related phenomena.
The State Department should expand its report on antiSemitism to include Islamophobia.

•

Track reports of discrimination against U.S. Muslims in a similar
manner to reports of discrimination based on anti-Semitism.

•

Raise awareness, particularly within Muslim-American
communities, of the procedures required to file a complaint
with the Civil Rights Division at the Department of Justice.

•

Local and state police as well as the FBI should launch a
national strategy to address the challenges in communitylaw enforcement relations. A major component of this could
be multi-religious town hall meetings around the country
to discuss civil liberties and discrimination, as well as law
enforcement’s role in protecting all Americans from hate crimes.
This could increase trust in the FBI and the local police, two
important national institutions in which Muslim Americans,
in particular, have relatively low levels of confidence.

American Religious Perceptions, Gallup 2010
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Engage and leverage Muslim Americans’ expertise in the nation’s
foreign policy. Muslim Americans are among the most likely of all
major religious groups in the U.S. to express trust in their country’s
national democratic institutions, including the courts, honesty of
elections, and even the quality and integrity of the media. However,
they are more likely than those of other major religious groups to be
skeptical of some aspects of U.S. foreign policy. As the most culturally
diverse religious community in America,9 significant minorities of
the Muslim-American community may not only speak multiple
languages but may have also traveled, worked, and conducted research
and business globally. Such experiences and expertise should be more
widely drawn upon in forming global policy.
In particular, Muslim Americans offer policymakers a valuable cultural
and religious brain trust upon which to draw when engaging Muslims
globally. They embody a concept Obama has repeatedly emphasized:
Islam and America are mutually enriching, not mutually exclusive.
With the president’s renewed focus on supporting democratic
transitions in the Middle East, it will be important to demonstrate
the democratic process at home to these newly empowered publics
by including, not marginalizing, Muslim Americans. This is especially
important as almost 80% of Egyptians say that for Western societies to
demonstrate respect for Muslim societies, it is “extremely important”
to protect the rights of Muslim minorities in Western societies.
Moreover, Americans of the Middle East Diaspora can offer insight
on the best way to support new democracies such as in Tunisia and
Egypt. Policymakers should make full use of this national resource, one
of the country’s most diverse and educated faith communities.

9

Muslim Americans: A National Portrait, Gallup 2009
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Recommendations
for Civil Society
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Focus on the mosque as an important institution of MuslimAmerican mobilization. Islamic centers and mosques have emerged
as important institutions in Muslim Americans’ spiritual, social, and
political engagement. The Muslim-American community would do
well to invest in building the capacity of these institutions. This can be
accomplished in a few ways, including by:
•

Strengthening national organizations that connect and
coordinate among mosques, and building robust databases of
U.S. Muslim institutions and their members.

•

Creating regional communication plans for local MuslimAmerican institutions, both to address security concerns and
to mobilize higher levels of political participation on other
matters that concern the community.

•

Investing in capacity building by providing robust
training10 for imams and other community leaders on the
unique spiritual, social, and political challenges facing the
Muslim-American community.

Increase opportunities for education and engagement in and
among faith groups. Gallup’s research uncovered a link between
Muslim Americans’ trust in their national institutions — a measure
of integration — and the quality of interaction between Muslim
Americans and people of other faiths.11
10
11
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The American Muslim Civic Leadership Institute at the University of Southern California and the
Muslim Public Service Network based in Washington, D.C., are some examples of existing programs
that leaders could scale up.
Interaction with ethno-religious diversity is solicited by the following three questions: 1. Other
faiths treat me with respect. 2. Treat other faiths with respect. 3. Learned something from someone
of another faith. Respondents should be labeled to have reported “generally positive interactions”
with ethno-religious diversity if they answer “agree” or “strongly agree” to all of these three questions.
Respondents should be labeled to have reported “mostly positive interactions” with ethno-religious
diversity if they answer “agree” or “strongly agree” to two of these three questions. Respondents should
be labeled to have reported “mostly negative interactions” with ethno-religious diversity if they answer
“agree” or “strongly agree” to one or zero of these three questions.
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Ten years after the Sept. 11 terrorist attacks, a significant number of
Americans of diverse faiths report distrust of and prejudice toward U.S.
Muslims, more so than toward any other major faith group studied.12
Most Americans also admit to knowing almost nothing about Islam.
This knowledge gap not only hurts Muslim Americans, but also
American society as a whole, since the health of democracy depends
on a well-informed citizenry. To help bridge the divide, civil society
leaders should consider making the following investments and changes:

12
13

•

Increase grants for journalists and educators taking university
educational programs on Islam and Muslim societies.

•

Monitor media coverage of Islam and Muslims, evaluating
the volume of news, how that news is framed, and the sources
reporters use.

•

Increase multi-religious service opportunities focused on the
needs or challenges of the larger local community.This approach
can help build shared experiences based on shared interests
and, therefore, trust between communities and individuals.13

•

Treat Muslim religious identity and Muslim-American
identity as mutually reinforcing, not competing, concepts.

American Religious Perceptions, Gallup 2010
United We Serve: Muslim Americans Answer the Call, www.MuslimServe.org
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Report Methodology

The data included in this report come from three independent sources
based on self-identified religious affiliation: The Gallup Healthways
Well-Being Index (also referred to as the Gallup Nightly or G1K), as
well as two independent studies of the Muslim-American population.
The Gallup Healthways
Well-Being Index (Gallup
Nightly) Survey Process

The Gallup-Healthways Well-Being Index was developed to obtain
statistics on the state of wellbeing for adults in the United States. The
endeavor accumulates responses from a random minimum sample
of 1,000 U.S. residents, 350 days per year. On any given evening,
approximately 250 Gallup interviewers conduct computer-assisted
telephone interviews with randomly sampled respondents 18 years
of age and older, including cell phone users and Spanish-speaking
respondents from all 50 states and the District of Columbia. The
survey includes many of the standard demographics, including race,
income, education, employment status, occupation, and household size
(number of adults). Location data, such as zip codes, allow researchers
to map the responses to particular parts of the country and accumulate
data for local-level comparison and interpretation.
The survey methods for the Gallup Nightly poll rely on live (not
automated) interviewers, dual-frame random-digit-dial (RDD)
sampling (which includes list-assisted landline interviewing as well as
wireless phone sampling to reach those in wireless-only and “wirelessmostly” households), and a random selection method for choosing
respondents within the household. Starting in April 2011, Gallup
switched from list-assisted RDD landline interviews to directorylisted landline interviews. Additionally, the survey includes Spanishlanguage interviews for respondents who speak only Spanish, and
sample coverage in Alaska and Hawaii, and relies on a three-call
design to reach respondents not contacted on the initial attempt.
Nightly quotas ensure that the unweighted samples are proportionate
by region and gender. The data are weighted daily to compensate for
disproportionalities in selection probabilities and non-response. With
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the inclusion of the cell-phone only households and the Spanishlanguage interviews, more than 90% of the U.S. adult population
is represented in the sample. By comparison, typical landline-only
methodologies represent less than 80% of the adult population. The
AAPOR3 response rate has averaged 14%.
The sample itself is derived from Survey Sampling International.
Individuals are called between the hours of 4:30 p.m. to 9:30 p.m.,
seven days a week, with additional afternoon hours on the weekends.
The call design ensures that each call after the initial one takes place at
a different time in the afternoon or evening, to maximize the likelihood
of contact. The interview currently takes participants an average of 14
minutes to complete. Interview times can vary as additional questions
are added, but never exceed 18 minutes, on average. Of the total number
of individuals who are contacted, about 20% refuse to participate.
Additionally, less than 3% of respondents are unable to complete the
survey due to a language barrier.
Gallup interviewers are trained according to rigorous practices that
have proved successful over the past 70 years of the company’s polling
and related survey work. In addition to full scope training on how to
conduct the interviews before interviewers begin their work, they receive
continuous training throughout the year. This training, combined with
the experience of these callers and their above-average tenure, ensures
they are uniquely successful at gaining trust and participation among
the population.
The questionnaire, which is largely static in terms of day-to-day
content, contains roughly 100 substantive variables (most related to
health and wellbeing) and about 30 demographic variables.
Selection weights are computed to compensate for disproportionalities
in probabilities of selection, based on household size (because only
one adult per household is selected), number of phone lines per
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household, and telephone status (landline only, cell phone only, and
dual users that are either cell only or “cell mostly”). The latest available
estimates from the National Health Interview Survey (NHIS) from
the National Center for Health Statistics are used to determine the
target proportions by telephone status. Post-stratification weights
are then computed based on targets from the Current Population
Survey (CPS) conducted by the U.S. Census Bureau for the Bureau of
Labor Statistics (BLS). An iterative proportional fitting (i.e., raking)
algorithm is used to ensure the daily data match national targets for
region by gender by age, age by education, race by gender, and ethnicity
by gender. Finally, the weights are trimmed to reduce variance so that
the maximum range of the weights is no greater than 12 to 1.
The majority of results in the report are based on an aggregate of daily
telephone interviews with no fewer than 1,000 adults, aged 18 and
older, conducted from January 1, 2010-April 9, 2011. The total sample
based on these data is 336,888 adults, of which 1,492 self-identified
as Muslim Americans. The report also includes trended results for
some items. Trended results are based on interviews conducted from
January 1, 2008-April 9, 2011. The total sample based on trended data
is 868,264 adults, of which 3,883 self-identified as Muslim Americans.
The margin of error is calculated at the 95% confidence level and is
adjusted to reflect the design effect.
2010-2011 Gallup Nightly Poll
Number of
Interviews

Design Effect

Margin of Error

Protestant

158,109

1.66

0.3

Catholic

102,396

1.64

0.4

Jewish

10,449

1.74

1.3

Muslim

1,492

1.43

3.0

Mormon

8,002

1.59

1.3

56,440

1.62

0.5

Religion

No Religion/
Atheist/Agnostic
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2008-2011 Gallup Nightly Poll
Religion

Number of
Interviews

Design Effect

Margin of Error

Protestant

408,438

1.6

0.2

Catholic

271,017

1.61

0.2

Jewish

28,314

1.69

0.8

Muslim

3,883

1.44

1.9

Mormon

19,248

1.56

0.9

137,364

1.6

0.3

No Religion/
Atheist/Agnostic

The Muslim
American Polls

The first study of Muslim Americans was fielded via telephone to
Muslim Americans and a nationally representative sample of adults
in the U.S. aged 18 and older. The Muslim-American sample was
selected from self-identified Muslim Americans who agreed to be
recontacted after participating in the Gallup Nightly polling. The
general population sample included landline as well as cell-phone
only respondents. The survey was administered from February 10,
2010-March 11, 2010, and featured a five-call design. Because of the
low number of Jewish American respondents in the sample of U.S.
adults, an oversample of the Jewish population was performed using
recontacts from the Gallup Nightly polling. The data were weighted
to correct for disproportionalities in probabilities of selection and
response propensities. The data were then weighted to targets for age,
gender, region, race, ethnicity, and education from the U.S. Census
Bureau. Final weights were applied based on self-identified religious
affiliation using targets from the Gallup Nightly polling. The response
rate for the study was 21%.
The second study of Muslim Americans was fielded via telephone to
a sample of participants from each of the major religious groups. The
sample for this study was selected based on self-identified religious
affiliation of those who agreed to be recontacted from the Gallup Nightly
polling. The study featured a five-call design and had quotas of 200
for each major religious group other than Muslims. A random sample
was chosen from eligible respondents of each of the major religious
Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.
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groups other than Muslims, while a census was taken of MuslimAmerican respondents. The survey was administered from October
1–21, 2010. The data were weighted to correct for disproportionalities
in probabilities of selection and response propensities. The data were
then weighted to targets for age, gender, region, race, ethnicity, and
education from the U.S. Census Bureau. Final weights were applied
based on self-identified religious affiliation using targets from the
Gallup Nightly polling. The response rate for the study was 34%.
Results in the report are based on the aggregation of the two Muslim
American polls, yielding a total sample of 2,482 adults, of which
475 self-identified as Muslims. The data in the combined file were
re-weighted to ensure the data were representative of the U.S. adult
population and of the major religious groups. The margin of error is
calculated at the 95% confidence level and is adjusted to reflect the
design effect. In addition to sampling error, question wording and
practical difficulties in conducting surveys can introduce error or bias
into the findings of public opinion polls.
Muslim-American Polls
Number of
Interviews

Design Effect

Margin of Error

Protestant

675

1.52

4.7

Catholic

436

1.84

6.4

Jewish

326

1.82

7.3

Muslim

475

2.15

6.6

Mormon

242

1.73

8.3

328

2.06

7.8

Religion

No Religion/
Atheist/Agnostic

Incentives for Participation

Copyright © 2011 Gallup, Inc. All rights reserved.

As a standard, Gallup does not offer respondents incentives for
completing an interview. The chief methodological concern with
offering incentives is the potential for inducing socially desirable
responses. Socially desirable responses occur when a participant feels
he or she should answer an item in the way that he or she perceives
the interviewer wants to hear — or feels others may want to hear later.
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This current study diminishes this issue because it does not include
incentives for participation.
Non-Participation

Despite extensive interviewer training and multiple attempts to
interview each individual, there are a variety of reasons why a person
may opt not to participate in a poll. As the questions in these polls do
not target Muslim Americans specifically, it is reasonable to assume
that there is no compelling reason for Muslims to decide not to
respond. Minority populations in general may have a lower response
rate because of sensitivity to being asked personal questions over the
phone or their individual or cultural preferences or familiarity with
polling. It is reasonable to assume that the Muslims identified within
this study are a representative portrait of the Muslim-American
population; however, this general rule of representation should not be
confused with the sampling errors and population response preferences
of the general population and those of minority groups.

Muslim-American Sample

This study did not focus on immigrant populations, nor does it
attempt or intend to provide a projected number of Americans who
are Muslim. The Muslim Americans within the Gallup Nightly survey
are a randomly selected, nationally representative sample who will be
used to describe this diverse population and examine how it is similar
to and different from the major religious groups in America. Only a
census-style study that includes every household and inquires about
religious affiliation, which is currently prohibited by law, would be able
to provide such an estimate. Without the rigor of that model, we are
limited to describing the Muslim Americans without providing the
much-debated and discussed topic of the total number of Muslims
living in America.
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عدم المشاركة

على الرغم من التدريب الواسع للمقابلين والمحاوالت المتعددة لمقابلة كل شخص ،إال
أن هناك أسبابا ً عدة قد تجعل الشخص ال يرغب بالمشاركة في االستفتاء .نظراً ألن
هذه األسئلة ال تستهدف المسلمين األمريكيين على وجه الخصوص ،فمن المعقول أن
نفترض أنه ليس هناك سبب قهري يجبر المسلمين على عدم االستجابة .ومع ذلك ،فقد
يكون معدل استجابات السكان من األقليات بصفة عامة أقل لحساسية طرح أسئلة
شخصية عبر الهاتف أو السؤال عن تفضيالتهم الشخصية أو الثقافية أو معرفتهم
باالستطالع .ومن المعقول أن نفترض أن المسلمين المحددين في هذه الدراسة هم
صورة ممثلة للسكان من المسلمين األمريكيين ،إال أنه ال ينبغي خلط هذه القاعدة
العامة للتمثيل مع أخطاء أخذ العينات وأفضليات استجابة السكان من قبل عامة السكان
وطوائف األقليات.

عينة المسلمين األمريكيين

لم تركز هذه الدراسة على السكان المهاجرين وال تسعى أو تنزع إلى تقدير عدد
األمريكيين المسلمين .لقد تم اختيار عينة المسلمين األمريكيين باستطالع غالوب
الليلي بصورة عشوائية ،لتكون عينة ممثلة وطنيا ً تُستخدم في وصف هذا التنوع
السكاني ودراسة أوجه التشابه واالختالف بينها وبين الطوائف الدينية الكبرى في
أمريكا .وال يستطيع أن يقدم مثل هذا التقدير سوى دراسة تقوم على نمطية اإلحصاء
تتضمن كل أسرة وتستفسر عن االنتماءات الدينية ،المحظورة حاليا ً بموجب القانون.
فإذا لم نلجأ إلى استخدام ذلك النموذج الصارم ،سنقتصر فقط على وصف المسلمين
األمريكيين دون تقديم الموضوع الذي كان مثاراً لكثير من الجدل والمناقشة عن
إجمالي عدد المسلمين الذي يعيشون في أمريكا.
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مع المشاركين من المسلمين األمريكيين .وقد جرى االستطالع في الفترة من  1أكتوبر
إلى  21أكتوبر .2010 ،وتم ترجيح البيانات لتصحيح احتماالت عدم تناسبية االختيار
ونزعات االستجابة .بعد ذلك ،قام مكتب التعداد بالواليات المتحدة بترجيح البيانات
حسب أهداف السن والنوع والمنطقة والجنس والعرق والتعليم .ثم طُبقت الترجيحات
النهائية على أساس االنتماء الديني الذي يتم تحديده ذاتيا ً باستخدام أهداف من استفتاء
غالوب الليلي .وقد بلغ معدل االستجابة للدراسة .%34
تستند النتائج الواردة في التقرير على أساس تجميع استطالعين للرأي عن المسلمين
األمريكيين ،مما يعني أن إجمالي العينة بلغ  2482بالغاً ،منهم  475عرّفوا أنفسهم
كأمريكيين مسلمين .وقد أعيد ترجيح البيانات المجمعة بالملف لضمان تمثيل البيانات
للسكان البالغين األمريكيين والطوائف الدينية الكبرى .و يُحتسب هامش الخطأ على
نسبة ثقة تبلغ  %95ويُعدل ليعكس تأثير التصميم .و باإلضافة إلى الخطأ في اختيار
العينة ،فإن صيغة السؤال والصعوبات العملية في إجراء استطالعات الرأي يمكن أن
تسبب خطأ أو انحيازاً في نتائج استطالعات الرأي العام.
استطالعات رأي المسلمين األمريكيين
الدين

حوافز المشاركة
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عدد المقابالت

تأثير التصميم

هامش الخطأ

البروتستانت

675

1.52

4.7

الكاثوليك

436

1.84

6.4

اليهود

326

1.82

7.3

المسلمون

475

2.15

6.6

المورمون

242

1.73

8.3

بدون ديانة/
الملحد/الالأدري

328

2.06

7.8

كمعيار عام ،ال تقدم غالوب حوافز للمشاركين الستكمال أي مقابلة .وتكمن المخاوف
المنهجية الرئيسية في مسألة تقديم حوافز في أنها يمكن أن تُحدث استجابات اجتماعية
مرغوبة .وتحدث هذه االستجابات االجتماعية المرغوبة عندما يشعر المشارك أنه
ينبغي عليه أن يجيب على بند ما بالطريقة التي يدرك أن المقابل يرغب في سماعها
 أو بالطريقة التي يشعر بأن اآلخرين قد يرغبون في سماعها فيما بعد .تحد هذهالدراسة الحالية المسألة ألنها ال تتضمن حوافز للمشاركة.
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استفتاء غالوب الليلي لعام 2011-2010
الدين

استفتاءات المسلمين
األمريكيين

عدد المقابالت

تأثير التصميم

هامش الخطأ

البروتستانت

408,438

1.6

0.2

الكاثوليك

271,017

1.61

0.2

اليهود

28,314

1.69

0.8

المسلمون

3,883

1.44

1.9

المورمون

19,248

1.56

0.9

بدون ديانة/
الملحد/الالأدري

137,364

1.6

0.3

تم الحصول على اإلجابات الخاصة بأول دراسة عن المسلمين األمريكيين عبر الهاتف
عن طريق االتصال بمسلمين أمريكيين فضالً عن عينة ممثلة وطنيا ً من البالغين
المقيمين في الواليات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم  18عاما ً فما فوق .وقد تم اختيار
عينة المسلمين األمريكيين من الذين عرّفوا أنفسهم كأمريكيين مسلمين الذين وافقوا
على إعادة االتصال بهم بعد المشاركة في استفتاء غالوب الليلي .وقد تضمنت العينة
العامة للسكان مشاركين عبر الخطوط األرضية فضالً عن المشاركين عبر هواتف
خلوية فقط .وقد جرى االستطالع في الفترة من  10فبراير 2010 ،إلى  11مارس،
 2011وتضمن تصميما ً من خمس مكالمات .ونظراً لقلة عدد المشاركين من اليهود
األمريكيين في عينة البالغين األمريكيين ،تم أخذ عينة إضافية من السكان اليهود
باالستعانة بنماذج إعادة االتصال الصادرة عن استفتاء غالوب الليلي .ولقد تم ترجيح
البيانات لتصحيح احتماالت عدم تناسبية االختيارات ونزعات االستجابة .بعد ذلك ،قام
مكتب التعداد بالواليات المتحدة بترجيح البيانات حسب أهداف السن ،والنوع،
والمنطقة ،والجنس ،والعرق ،والتعليم .ثم طُبقت الترجيحات النهائية على أساس
االنتماء الديني الذي يتم تحديده ذاتيا ً باستخدام أهداف من استفتاء غالوب الليلي .وقد
بلغ معدل االستجابة للدراسة .%21
أما الدراسة الثانية عن المسلمين األمريكيين فقد تم الحصول على اإلجابات الخاصة
بها عبر الهاتف عن طريق عينة من المشاركين من كل طائفة من الطوائف الدينية
الكبرى .وقد تم اختيار عينة هذه الدراسة على أساس االنتماء الديني الذي يتم تحديده
ذاتيا ً لكل من وافقوا على أن يعيد استفتاء غالوب الليلي االتصال بهم .وقد ضمت
الدراسة تصميما ً من خمس مكالمات وحصصا ً مكونة من  200مشارك عن كل طائفة
دينية كبرى من غير المسلمين .وقد تم اختيار عينة عشوائية من المشاركين المؤهلين
من كل طائفة من الطوائف الدينية الكبرى من غير المسلمين في حين جرى إحصاء
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وتُستخدم أحدث التقديرات المتاحة الصادرة عن مقابالت المسح الصحي الوطني
( )NHISوالمركز الوطني لإلحصاءات الصحية لتحديد النسب المستهدفة من خالل
استطالع الحالة هاتفياً .بعد ذلك ،تُحتسب ترجيحات ما بعد التقسيم الطبقي على أساس
أهداف المسح السكاني الحالي ( )CPSالذي يجريه مكتب التعداد بالواليات المتحدة
لمكتب إحصائيات العمل ( .)BLSثم تُستخدم خوارزمية نسبية متكررة مالئمة (أي
المسح) لضمان تطابق البيانات اليومية مع األهداف الوطنية للمنطقة حسب النوع
بالسن ،والسن بالتعليم والجنس بالنوع والعرق بالنوع .وأخيراً ،تُنسق الترجيحات للحد
من التباين بحيث ال يزيد نطاق الحد األقصى للترجيحات عن  12إلى .1
تعتمد غالبية نتائج التقرير على مقابالت هاتفية يومية مجمعة مع عدد ال يقل عن
 1000بالغ ،تتراوح أعمارهم بين  18عاما ً فما فوق ،جرت في الفترة من  1يناير،
 2010إلى  9أبريل .2011 ،وتبلغ العينة اإلجمالية ال ُمعتَ ِمدة على هذه البيانات
 336,888بالغاُ ،منهم  1492عرفوا أنفسهم كأمريكيين مسلمين .كما يتضمن التقرير
نتائج موجهة لبعض البنود .وتعتمد النتائج الموجهة على المقابالت التي جرت في
الفترة من  1يناير 2008 ،إلى  9أبريل .2011 ،ويبلغ إجمالي العينة ال ُمعتَ ِمدة على
البيانات الموجهة  868,264بالغاً ،منهم  3883عرفوا أنفسهم كأمريكيين مسلمين.
يُحتسب هامش الخطأ على نسبة ثقة تبلغ  %95ويُعدل ليعكس تأثير التصميم.
استفتاء غالوب الليلي لعام 2011-2010
الدين
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عدد المقابالت

تأثير التصميم

هامش الخطأ

البروتستانت

158,109

1.66

0.3

الكاثوليك

102,396

1.64

0.4

اليهود

10,449

1.74

1.3

المسلمون

1,492

1.43

3.0

المورمون

8,002

1.59

1.3

بدون ديانة/
الملحد/الالأدري

56,440

1.62

0.5
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أصبح تضمين األسر مستخدمي الهواتف الخلوية فقط والمقابالت التي تجري باللغة
اإلسبانية ،أكثر من  %90من السكان األمريكيين البالغين ممثلين في العينة .وبالمقارنة،
تمثل المنهجيات التقليدية المعتمدة على الخطوط األرضية فقط أقل من  %80من
السكان البالغين .وبلغ متوسط االستجابة لـ .AAPOR3 %14
تُستمد العينة نفسها من مسح العينات الدولية .يجري االتصال باألشخاص ما بين
الساعة  4:30مسا ًء إلى الساعة  9:30مسا ًء طوال سبعة أيام في األسبوع فضالً عن
ساعات إضافية في فترة ما بعد الظهر في عطالت نهاية األسبوع .ويضمن تصميم
المكالمة أن تجري كل مكالمة ،بعد المكالمة األولى ،في أوقات مختلفة في فترة ما بعد
الظهر أو في المساء ،لتعظيم احتماالت االتصال .ويستغرق إتمام المقابلة من
المشاركين ،في الوقت الحالي 14 ،دقيقة في المتوسط .ويمكن أن يختلف الوقت الذي
تستغرقه المقابالت نظراً إلضافة بعض األسئلة اإلضافية ،ولكنها ال تزيد مطلقا ً عن
 18دقيقة في المتوسط .ومن جملة األشخاص الذين يجري االتصال بهم ،يرفض
 %20تقريبا ً من المشاركين االشتراك .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك نسبة تقل عن %3
من المشاركين الذين ال يستطيعون االستمرار في المقابالت بسبب حاجز اللغة.
يجري تدريب مقابلي غالوب وفقا ً لممارسات صارمة أثبتت نجاحها على مدى 70
عاما ً مضت من تاريخ الشركة في إجراء استطالعات الرأي وما يتصل بها من
أعمال .باإلضافة إلى وجود تدريب كامل النطاق حول كيفية إجراء المقابالت قبل أن
يبدأ المقابلون عملهم ،فإنهم يتلقون تدريبا ً مستمراً على مدار السنة .ويضمن هذا
التدريب ،جنبا ً إلى جنب تجربة هؤالء المتصلين ومدة عملهم التي تفوق المتوسط،
نجاحهم المتفرد في اكتساب ثقة السكان ومشاركتهم.
ويحتوي االستبيان ،الثابت إلى حد كبير من حيث محتواه من يوم إلى آخر ،على ما
يقرب من  100متغيّر موضوعي (غالبا ً ما تتعلق بالصحة والرفاهة) وحوالي 30
متغيراً ديمغرافياً.
ويتم احتساب االختيار ،لتعويض احتماالت عدم تناسبية االختيارات ،على أساس حجم
األسرة (ألنه يتم اختيار شخص واحد فقط من كل أسرة) وعدد الهواتف لكل أسرة
وحالة الهاتف (الخطوط األرضية فقط ،والهواتف الخلوية فقط والمستخدمون
المزدوجون الذين يستخدمون إما هواتف خلوية فقط أو "هواتف خلوية في الغالب").
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منهجية التقرير

ترد البيانات المتضمنة في هذا التقرير من ثالثة مصادر منفصلة على أساس االنتماء
الديني الذي يتم تحديده ذاتياً :وهي مؤشر غالوب  Healthways -للرفاهة (المشار
إليه أيضا باسم غالوب الليلي أو  ،)G1Kفضال عن دراستين منفصلتين عن السكان
من المسلمين األمريكيين.
عملية استطالع الرأي
لمؤشر غالوب Healthways -
للرفاهة (غالوب الليلي)

تم إنشاء مؤشر غالوب  Healthways -للرفاهة بغرض الحصول على إحصائيات
عن حالة الرفاهة التي يتمتع بها البالغون في الواليات المتحدة .وقد جمعت المحاولة
استجابات من عينة عشوائية يبلغ الحد األدنى منها  1000مقيم أمريكي على مدار
 350يوما ً كل عام ،حيث يقوم حوالي  250شخصا ً من المقابلين العاملين في غالوب،
في أي مساء يتم تحديده ،بإجراء مقابالت هاتفية بمساعدة الكمبيوتر مع عينة عشوائية
من المشاركين من عمر  18عاما ً فما فوق ،بما في ذلك المشاركون من مستخدمي
الهواتف المحمولة ومتحدثي اإلسبانية من الخمسين والية كلها باإلضافة إلى مقاطعة
كولومبيا .ويتضمن االستطالع عوامل ديموغرافية قياسية عديدة ،بما في ذلك العرق
والدخل والتعليم والوضع الوظيفي والمهنة وحجم األسرة (عدد البالغين) .وتسمح
بيانات الموقع ،مثل الرمز البريدي ،للباحثين برسم خريطة لالستجابات على أجزاء
معينة في البالد ومن ثم تجميع البيانات على المستوى المحلي بغرض المقارنة والتفسير.
تعتمد طرق إجراء استطالع الرأي في استفتاء غالوب الليلي على مقابلين مباشرين
(وليس على مقابلين مبرمجين) حيث يجري أخذ عينات مزدوجة اإلطار من خالل
االتصال بأرقام عشوائية (تتضمن إجراء مقابالت باالستعانة بقائمة مساعدة لالتصال
بالهواتف األرضية فضالً عن أخذ عينات عن طريق االتصال بالهواتف الخلوية
للوصول إلى تلك األسر التي ال تستخدم سوى الهواتف الالسلكية واألسر التي تستخدم
"الهواتف الالسلكية في الغالب") ،فضالً عن استخدام أسلوب اختيار عشوائي النتقاء
المشاركين من األسرة .وبدءا من أبريل  ،2011تحولت غالوب من إجراء المقابالت
مستعينة بقائمة مساعدة لالتصال بأرقام أرضية عشوائية إلى إجراء المقابالت مستعينة
بدليل الهواتف األرضية المسجلة .باإلضافة إلى ذلك ،يتضمن االستطالع مقابالت
تجري باللغة اإلسبانية للمشاركين الذين ال يتحدثون سوى اللغة اإلسبانية ،فضالً عن
تغطية العينات في أالسكا وهاواي من خالل تصميم يعتمد على إجراء ثالث اتصاالت
للوصول إلى المشاركين الذي لم يتم االتصال بهم في المحاولة األولى .وتضمن
الحصص الليلية تناسب العينات غير الترجيحية حسب المنطقة ونوع الجنس .يتم
ترجيح البيانات يوميا ً لتعويض احتماالت عدم تناسب االختيار وعدم االستجابة .بعد
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بعد عشر سنوات من هجمات  11سبتمبر اإلرهابية ،ذكر عدد كبير من األمريكيين
من مختلف الديانات عدم الثقة في المسلمين األمريكيين والتحيز ضدهم ،أكثر من أي
طائفة دينية كبرى أخرى تم دراستها .12كما يقر معظم األمريكيين بأنهم ال يعرفون أي
شيء تقريبا ً عن اإلسالم .لم تجرح هذه الفجوة في المعرفة المسلمين األمريكيين فقط
وإنما أيضا ً المجتمع األمريكي ككل ،ألن الصحة الديمقراطية تتوقف على وجود
مواطنين مطلعين .لذلك ،يتعين على قادة المجتمع المدني أن ينظروا في تقديم
االستثمارات والتغييرات التالية من أجل المساعدة في سد هذه الفجوة:
•زيادة المنح للصحفيين والمعلمين الذي يدرسون في الجامعة برامج تعليمية
عن اإلسالم والمجتمعات اإلسالمية.
•مراقبة التغطية اإلعالمية لإلسالم والمسلمين ،وتقييم حجم األخبار ،وكيف
يتم صياغة هذه األخبار ،والمصادر التي يستخدمها المراسلون.
•زيادة فرص الطقوس الدينية المتعددة التي تركز على االحتياجات أو
التحديات التي تواجه المجتمع المحلي .فقد يساعد هذا النهج في بناء خبرات
مشتركة على أساس المصالح المشتركة ،وبالتالي ،يعزز الثقة بين
13
المجتمعات واألفراد.
•التعامل مع الهوية الدينية اإلسالمية والهوية اإلسالمية األمريكية كمفاهيم
متعاضدة وليس كمفاهيم متنافسة.
12
13

التصورات الدينية لألمريكيين ،غالوب 2010
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التركيز على الجامع كمؤسسة هامة لتعبئة المسلمين األمريكيين .برزت المراكز
اإلسالمية والجوامع كمؤسسات هامة النتماء المسلمين األمريكيين الروحي
واالجتماعي والسياسي .وخير ما يقوم به المجتمع المسلم األمريكي االستثمار في بناء
قدرة هذه المؤسسات .ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق ،بما في ذلك:
•تعزيز المنظمات الوطنية التي تربط الجوامع وتنسق بينها ،وبناء قاعدة
بيانات قوية بالمؤسسات اإلسالمية األمريكية وأعضائها.
•وضع خطط اتصاالت إقليمية لمؤسسات المسلمين األمريكيين المحلية،
بهدف معالجة المخاوف األمنية وحشد المشاركة السياسية على أعلى
المستويات بشأن المسائل األخرى التي تهم المجتمع على السواء.
•االستثمار في بناء القدرات من خالل توفير تدريب قوي 10لألئمة وغيرهم
من قادة المجتمع على التحديات الروحية واالجتماعية والسياسية المتفردة
التي تواجه المجتمع المسلم األمريكي.
زيادة فرص التعليم واالنتماء إلى صفوف الطوائف الدينية وفيما بينها .كشفت بحوث
غالوب عن وجود صلة بين ثقة المسلمين األمريكيين في مؤسساتهم الوطنية – كمقياس
لالندماج – وبين نوعية التفاعل بين المسلمين األمريكيين وغيرهم من ذوي
11
العقائد األخرى.

10
11
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يعد المعهد األمريكي للقيادة المدنية للمسلمين بجامعة جنوب كاليفورنيا وشبكة الخدمات العامة للمسلمين ومقرها واشنطن ،دي سي،
مثالين للبرامج المتاحة التي يمكن أن يتوسع فيها القادة.
يتم التماس التفاعل مع التنوع العرقي والديني من خالل األسئلة الثالثة التالية .1 :ذوو الديانات األخرى يعاملونني باحترام .2 .أعامل
ذوي الديانات األخرى باحترام .3 .تعلمت شيئا ً من أحد األشخاص من ديانة أخرى  .ينبغي تصنيف المشاركين باإلبالغ عن "تفاعالت
إيجابية بوجه عام" في مسألة التنوع العرقي والديني إذا كانت إجابتهم "أوافق" أو "أوافق بشدة" على كل هذه األسئلة الثالث .ينبغي
تصنيف المشاركين باإلبالغ عن "تفاعالت معظمها إيجابي" في مسألة التنوع العرقي والديني إذا كانت إجابتهم "أوافق" أو "أوافق
بشدة" على اثنين من هذه األسئلة الثالثة .ينبغي تصنيف المشاركين باإلبالغ عن "تفاعالت معظمها سلبي" في مسألة التنوع العرقي
والديني إذا كانت إجابتهم "أوافق" أو "أوافق بشدة" على سؤال واحد أو ال شيء من هذه األسئلة الثالثة.
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إشراك المسلمين األمريكيين في السياسة الخارجية للبالد واالستفادة من خبراتهم
في هذا المجال .يعتبر المسلمون األمريكيون من بين أكثر الجماعات الدينية الكبرى
في الواليات المتحدة التي يرجح أن تعبر عن ثقتها في المؤسسات الديمقراطية الوطنية
لبالدها ،بما في ذلك المحاكم ونزاهة االنتخابات بل أيضا ً نوعية وسائل اإلعالم
وشفافيته .ومع ذلك ،فهم أكثر ميالً من غيرهم من الطوائف الدينية الكبرى للشك في
بعض أوجه السياسة الخارجية للواليات المتحدة .يعتبر مجتمع المسلمين األمريكيين
من أكثر المجتمعات الدينية تنوعا ً ثقافيا ً في أمريكا ،9حيث قد ال يجيد عدد كبير من
أقليات المجتمع األمريكي المسلم عدة لغات فحسب وإنما أيضا ً قد يكونون قد سافروا
وعملوا وأجروا أبحاثا ً وأعماالً عالمياً .لذلك ،ينبغي االعتماد على تلك التجارب
والخبرات بشكل أوسع في تشكيل السياسة العالمية.
ويقدم المسلمون األمريكيون ،على وجه الخصوص ،إلى صناع السياسة عقالً ثقافيا ً
ودينيا ً ثمينا ً يوثق به في اإلفادة عما ينبغي التركيز عليه عند االنخراط مع المسلمين
عالمياً .فهم يجسدون مبدأً أكد عليه أوباما مراراً وتكراراً :إن اإلسالم وأمريكا إثراء
متبادل ال يتعارض .ومع تركيز الرئيس المج ّدد بدعم التحوّالت الديمقراطية في
الشرق األوسط ،سيكون من األهمية بمكان توضيح العملية الديمقراطية في الداخل
لتلك الجماهير التي يجري تمكينها حديثا ً من خالل ضم المسلمين األمريكيين وعدم
تهميشهم .يمثل هذا األمر أهمية خاصة نظراً ألن ما يقرب من  %80من المصريين
يقولون أنه حتى تحترم المجتمعات الغربية المجتمعات اإلسالمية ،فمن "المهم للغاية"
حماية حقوق األقليات المسلمة في المجتمعات الغربية .عالوة على ذلك ،بإمكان
األمريكيين من شتات الشرق األوسط طرح رؤية عن أفضل سبل دعم الديمقراطيات
الجديدة في تونس ومصر .لذلك ،ينبغي على صناع السياسة االستفادة الكاملة من هذا
الموارد القومية ،فهي إحدى المجتمعات الدينية األكثر تنوعا ً وتعليماً.

9
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التوصيات

يشير تحليلنا إلى أنه ينبغي على صنّاع السياسة وقادة المجتمع المدني العاملين على
تحسين اندماج المسلمين األمريكيين في بالدهم أن ينظروا ،على الصعيد الوطني
واإلقليمي والمحلي ،فيما يلي.
التوصيات بالنسبة للحكومة

تقييم درجة التمييز ضد المسلمين في أمريكا .ذكر أكثر من نصف المسلمين
األمريكيين تقريبا ً أنهم تعرضوا للتمييز العنصري أو التمييز الديني في السنة الماضية،
وهو رقم أكبر بكثير من الطوائف الدينية األخرى .وتشير األدلة المتزايدة إلى وجود
صلة بين الخوف من اإلسالم ومعاداة السامية 8.كما أن المسلمين واليهود األمريكيين
هم أكثر طائفتين دينيتين يرجح أن تقول أن هناك أوقاتا ً يضطرون فيها إلى
إخفاء هويتهم الدينية .لذلك ،ينبغي على الوكاالت الحكومية معالجة هذه المسألة
بصورة مباشرة أوالً عن طريق قياس درجة حدتها بدقة .وتتضمن بعض االقتراحات
الخاصة ما يلي:
•معالجة الخوف من اإلسالم ومعاداة السامية كظواهر ذات صلة.
•ينبغي على وزارة الخارجية أن توسّع مجال تقريرها عن معاداة السامية
ليشمل الخوف من اإلسالم.
•تعقب تقارير التمييز ضد المسلمين األمريكيين بالطريقة نفسها التي يتم بها
تعقب تقارير التمييز القائمة على أساس معاداة السامية.
•رفع مستوى الوعي ،وال سيما داخل مجتمعات المسلمين األمريكيين ،حول
اإلجراءات المطلوبة لملء شكوى لدى شعبة الحقوق المدنية بوزارة
العدل األمريكية.
•ينبغي على الشرطة المحلية وشرطة الدولة فضالً عن مكتب التحقيقات
الفيدرالي إطالق استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المعنية بعالقات
إنفاذ القانون المجتمعي .وقد يكون أحد العناصر األساسية في هذا الصدد
عقد اجتماعات متعددة الديانات في قاعة اجتماعات البلدة في أنحاء البالد
لمناقشة الحريات المدنية والتمييز ،فضالً عن دور إنفاذ القانون في حماية
األمريكيين كلّهم من جرائم الكراهية .فقد يزيد ذلك الثقة في مكتب
التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية ،وهما مؤسستان وطنيتان هامتان،
تنخفض ،إلى حد ما ،ثقة المسلمين األمريكيين فيهما على وجه الخصوص.

 Copyright © 2011 Gallup, Inc.جميع الحقوق محفوظة

8

التصورات الدينية لألمريكيين ،غالوب 2010

المسلمون األمريكيون :الدين ،والحرية ،والمستقبل

51

هناك مجال آخر توجد به بعض الخالفات الكبرى بين المسلمين األمريكيين استناداً
إلى درجة انفتاحهم على التعددية الدينية يتمثّل في استعدادهم للقيام بوقفات احتجاجية
للدفاع عن دينهم .وتجدر اإلشارة إلى أن المسلمين األمريكيين الذين يقومون بمثل هذه
الوقفات هم األقل عدداً بين األمريكيين من أي دين .ومع ذلك ،فإن استعداد المسلمين
األمريكيين التخاذ موقف دفاعا ً عن دينهم يزيد مثلما يزيد احترامهم وراحتهم في
التفاعل مع أولئك الذين يدينون بديانات أخرى .هذا األمر يعني أن المسلمين األمريكيين
المتحدثين دفاعا ً عن معتقداتهم يمثلون دليالً على وجود اندماج أكبر  -وليس أقل –
وشعور باالنتماء.
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺇﻋﻼ ًﺀ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ.
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ :ﺍﻵﻥ ﺳﻮﻑ ﺃﻗﺮﺃ ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ.
ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ.
ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
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استطالعات الرأي التي جرت من خالل استفتاء المسلمين األمريكيين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس 2010 ،ومن  1أكتوبر إلى  21أكتوبر.2010 ،
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ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ
ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺗﻌﺎﻃﻔﻚ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍً ،ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﻻ ﺃﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺍﻗﺮﺃ )ﺃ ﺣﺘﻰ ﺩ( ]ﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
”ﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍُ“ ﻭ”ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ“ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻊ [...
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ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺧﻠﻔﻴﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
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ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻚ ﻫﻮﻳﺘﻚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻚ ﻫﻮﻳﺘﻚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺧﻠﻔﻴﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

ﺩﻳﺎﻧﺘﻚ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

%90
%69

%36

%43

%39

%37

%49

%56

%55

%60

%70
%50

%57

%65

%60

%69

%76

%81

%92

%86

%88

%91

%100

%60
%40

%12

%20

%9

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﺍﻟﻤﻠﺤﺪ/ﺍﺍﻟﻼﺃﺩﺭﻱ

%80

ﺍﻟﻤﻮﺭﻣﻮﻥ

ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ

ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ

%0

استطالعات الرأي التي جرت من خالل استفتاء المسلمين األمريكيين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس 2010 ،ومن  1أكتوبر إلى  21أكتوبر.2010 ،

المسلمون األمريكيون هم األكثر
"صراحة" األكثر استعداداً للدفاع
عن ديانتهم

بينما يواصل المسلمون األمريكيون التغيّر من متسامح إلى مندمج (أي ،من قبول
الخلفيات الدينية األخرى باعتدال إلى أعلى مستويات القبول) ،ال تتغيّر مواقف الناس
في معظم الطوائف الدينية األخرى تغيراً جذريا ً فيما يتعلق بالمسائل الروحية .فعلى
سبيل المثال ،من غير المرجح أن تتزايد احتماالت قول البروتستانت والكاثوليك
األمريكيين المندمجين اندماجا ً تاما ً أنهم سامحوا الناس الذين ضرّوهم عن البروتستانت
والكاثوليكيين األمريكيين المتسامحين فقط.
ومع ذلك ،فهناك بعض االستثناءات الملحوظة .فالكاثوليك والمسلمون األمريكيون
المنفتحون على الناس ذوي الديانات األخرى ،تتزايد أيضا ً احتماالت رؤيتهم لديانتهم
الخاصة كمركز لحياتهم .ويصح هذا على وجه الخصوص بالنسبة للمسلمين
األمريكيين حيث يقول ثالثة أرباع المسلمين األمريكيين المندمجين أن ديانتهم تتغلغل
في كل مجال من مجاالت حياتهم ،مقارنة بنسبة  %63ممن يقولون الشيء نفسه
ويُصّنفون كمتسامحين.
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ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﺒﺆ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
 ﻳﺜﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻮﻥ ﺗﻌﺎﻃﻔﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻬﻢﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 -ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ﺟﺎﻣﻌﻴﺎً

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
 ﻳﺜﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ﺟﺎﻣﻌﻴﺎًﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ً
ً
 ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻦ ﺗﻌﺎﻃﻔﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻬﻦ ﻓﻲﻫﻮﻳﺘﻬﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

وتقل ،إلى حد ما ،احتماالت قول المسلمين األمريكيين ،عن غيرهم من البروتستنانت
والمورمون األمريكيين ،أنهم مرتبطون ارتباطا ً شديداً "تاماً" أو "جداً" بالواليات
المتحدة ومتعاطفون مع أولئك الذين يشاركونهم دينهم في جميع أنحاء العالم .وال يوجد
تعارض لدى أي من الطوائف الدينية األمريكية الكبرى وبين الوالء للواليات المتحدة
والتعاطف مع المشتركين معهم في العقيدة الدينية نفسها في جميع أنحاء العالم .بل إن
الناس ،في كل طائفة ،بما في ذلك طوائف المسلمين األمريكيين ،الذين يرتبطون
بالواليات المتحدة ارتباطا ً شديداً للغاية تتزايد أيضا ً احتماالت تعاطفهم الشديد مع
المشتركين معهم في العقيدة الدينية نفسها في جميع أنحاء العالم.
عالوة على ذلك ،فإن المسلمين األمريكيين المتعاطفين بشدة مع العالم اإلسالمي
األوسع ،المعروف أحيانا ً باسم "األمة" ،غالبا ً ما يكونون مزدهرين .غير أن الصلة
بين التعاطف مع المجتمع اإلسالمي العالمي واالزدهار تكون أقوى إلى حد ما بين
المرأة األمريكية المسلمة عنها بين الرجال.
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تعتبر الحقيقة التي مفادها أن كثرة الذهاب إلى الجامع قد تقلّل من الشعور بالضغط
والغضب مسألة مثيرة لالهتمام ،نظراً ألن الشعور بالغضب أكثر شيوعاً ،إلى حد ما،
بين السكان من المسلمين األمريكيين عنه في غيرهم من الطوائف الدينية الكبرى في
الواليات المتحدة .كما أن األثر الجميل لكثرة الذهاب إلى الجامع شابته الشوائب استناداً
إلى النظرية القائلة أن الذهاب إلى الجامع يؤجج غضب المسلمين ويجعلهم متطرفين.
على العكس من ذلكّ ،
فإن المسلمين األمريكيين ال يختلفون عن غيرهم من المجتمعات
الدينية األمريكية الكبرى الذين يبدو أنهم يستمدون راحة البال من دينهم .وقد وثّق باحثو
غالوب وجود عالقة بين التديّن والرفاهة بشكل عام 7بين الطوائف الدينية.
وقد أشارت البيانات ،في الواقع ،إلى أن بعض الغضب الذي يشعر به المسلمون
األمريكيون والشباب على وجه الخصوص (تلك الفئة العمرية بين  18إلى  29عاماً)
ينتج عن قلة الوقت الذي يقضونه نسبيا ً في االندماج في المجتمع ،بينما قد يساعد
الجامع على ملء هذا الفراغ .وغالبا ً ما يظل المسلمون األمريكيون أكثر احتماالً ،إلى
حد كبير ،من غيرهم من األمريكيين في الطوائف الدينية الكبرى للبقاء شبابا ً غير
متزوجين ،األمر الذي يقلّل ،في بعض األحيان ،من إحساسهم بالدعم االجتماعي
والترابط .كما تقل ،إلى حد ما ،احتماالت قولهم أن لهم أصدقاء أو أقارب يستطيعون
االعتماد عليهم عند الحاجة مقارنة بغيرهم من األمريكيين في الطوائف الدينية الكبرى
حيث يذكر المسلمون األمريكيون أنهم يقضون وقتا ً أقل من غيرهم من الطوائف
الدينية األخرى في االندماج في المجتمع ،بمعدل ست ساعات يوميا ً في المتوسط.
المسلمون األمريكيون
"المزدهرون" من المرجح أن
يكونوا متعلمين تعليم ًا
جامعي ًا ،وأن يكون لديهم ثقة
في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويلقي أحد تحاليل االنحسار الضوء على الصفات األكثر ارتباطا ً باالزدهار في كل
طائفة من الطوائف الدينية األمريكية الكبرى .ومن العالمات التي تنبئ باالزدهار بين
األمريكيين البروتستانت والكاثوليك واليهود والمورمون التمتع بتعليم جامعي
ومستوى عال من االلتزام الديني (حضور الطقوس الدينية مرة في األسبوع على
األقل) ،والثقة في مؤسسات األمن الوطني مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي .هذه
الصفات نفسها باإلضافة إلى صفات أخرى قليلة – بما في ذلك االرتباط الشديد
بالواليات المتحدة  -تنبئ أيضا ً باحتماالت ازدهار المسلمين األمريكيين.

7

المتدين جداً يتميز برفاهة أكثر في جميع األديان ،لفرانك نيوبورت وسانجيتا أغراوال ودان ويترز ،غالوب 6 ،يناير2011 ،
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ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ،ﺃﻗﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻜﺮﺭ
ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﺫﻫﺎﺑﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ – ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻧﺎﺩﺭﺍً ﺃﻭ ﻻ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﻫﻞ
ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ :ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

%14

ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

ﻧﺎﺩﺭﺍً

%16

%18

%23
%13

%47

ﻻ ﺃﺑﺪﺍً

%39

%16

%7

%6

ﺷﻌﺮﺕ ﺑﻀﻐﻂ ﺃﻣﺲ

ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻀﻐﻂ ﺃﻣﺲ

استطالعات الرأي التي تجري من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير 2010 ،حتى  9أبريل.2011 ،

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ،ﺃﻗﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻜﺮﺭ
ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﺫﻫﺎﺑﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ – ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻧﺎﺩﺭﺍً ﺃﻭ ﻻ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟
ﻫﻞ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ :ﺍﻟﻐﻀﺐ
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

%15

ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

%14
%27
%13

%6

ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺃﻣﺲ

استطالعات الرأي التي تجري من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير 2010 ،حتى  9أبريل.2011 ،
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ﻧﺎﺩﺭﺍً

%18

%46

ﻻ ﺃﺑﺪﺍً

%32
%20
%7

ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺃﻣﺲ
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توجد عالقة واحدة تبدو جلية في مجال المشاركة السياسية 6.لقد ذكر هذا التقرير أن
األمريكيين المسلمين هم على األرجح أقل ميالً بكثير ألن يكونوا مسجلين في قوائم
االنتخاب مقارنةً بهؤالء في المجموعات الدينية الرئيسية األخرى ،على الرغم من
الثقة القوية في نزاهة االنتخابات في الواليات المتحدة .وهي تشير إلى أن النسب
المرتفعة من المهاجرين الجدد والشباب في الجالية األمريكية المسلمة قد تفسر
انخفاض أرقام التسجيل.
على الرغم من وجود هذه العوائق ،فإنه من المثير لالهتمام أن نالحظ أن المستويات
األعلى من االلتزام الديني بين مسلمي الواليات المتحدة تبدو مرتبطة بمستويات أعلى
من المشاركة السياسية .من بين األمريكيين المسلمين الذين ذكروا "نادرا" فقط
للحضور الديني ،يوجد  %22منهم في فئة "مشاركة سياسية مرتفعة" .في المقابل،
تقريبا ً ضعف هؤالء ( )%40هم "نشطون سياسياً" من بين هؤالء الذين
ذكروا حضوراً أسبوعيا ً على األقل للشعائر الدينية .وهذا يزيد من االحتمال أن
قادة الجالية يقومون باستخدام المساجد كمنبر لحشد ودفع األمريكيين المسلمين
نحو انتماء مدني أكبر.
إضافة إلى كونهم منتمين سياسيا ً بشكل أكبر ،فإن المترددين على المسجد بصورة
أكبر هم أقل عرضة للتوتر والغضب .من أولئك الذين ذكروا أنهم لم يتعرّضوا للتوتّر
في اليوم السابق ،يوجد  %47ممن يحضرون الشعائر الدينية على األقل مرة واحدة
في األسبوع .وهؤالء الذين قالوا إنهم لم يتعرضوا للتوتّر كانوا أقل ميالً للحضور
المتكرر ( .)%39ينطبق النمط نفسه على الغضب  -هؤالء الذين ذكروا عدم شعورهم
بالغضب في اليوم السابق كانوا أكثر ميالً ألن يكونوا قد حضروا شعيرة دينية على
األقل مرة واحدة في األسبوع مقارنةً مع أولئك الذين قالوا إنهم شعروا بالغضب.
عالوة على ذلك ،فاألمريكيون المسلمون الذين يشعرون بتلك العواطف السلبية كانوا
مثل أولئك الذين لم يشعروا بذلك في حضورهم الشعائر الدينية مرة في األسبوع أو
أقل .وبعبارة أخرى ،فإن هذه البيانات تشير إلى أن فعالية الممارسة الدينية في الحد
من التوتر والغضب تتطلب جرعات عالية.
6

نحن نعرّف "المشاركة السياسية" كالتالي .1 :مسجل في قوائم االنتخاب .2 .عمل في الحكومة .3 .خدم في الجيش .4 .منتمي لحزب
(إذا تم اختيار حزب واحد) .المستجيبون الذين يجيبون بـ "نعم" على واحد أو أي من هذه األنشطة المدنية األربعة يمكن تصنيفهم على
أنهم يبدون "قدراً قليالً  /ال يوجد مشاركة سياسية" .والمستجيبون الذين يجيبون بـ "نعم" على اثنين من هذه األنشطة المدنية األربعة
يمكن تصنيفهم على أنهم يبدون "مشاركة سياسية معتدلة" .المستجيبون الذين يجيبون بـ "نعم" على ثالثة أو أربعة من هذه األنشطة
المدنية األربعة يمكن تصنيفهم على أنهم يبدون "مشاركة سياسية مرتفعة".
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االنتماء الروحاني

يسجل األمريكيون المسلمون حضوراً متكرراً للشعائر الدينية بالقدر نفسه الذي يسجله
األمريكيون البروتستانت .تقول أغلبية من األمريكيين في معظم المجموعات الدينية
التي شملتها الدراسة إنهم يقومون بحضور الشعائر الدينية مرة أو أكثر كل شهر
تقريباً .هذا هو الحال مع  %65من البروتستانت ،و %61من الكاثوليك ،و %64من
المسلمين في الواليات المتحدة .األمريكيون المورمون هم األكثر حضوراً  -يقول
 %80إنهم يحضرون الشعائر الدينية مرة واحدة أو أكثر في الشهر -واألمريكيون
اليهود هم األقل تواتراً .يقول ستة وأربعون في المائة من األمريكيين اليهود إنهم نادراً
ما يحضرون الشعائر الدينية ،ويقول  %19إنهم ال يحضرون أبداً.

بالنسبة للمسلمين في الواليات
المتحدة ،الذهاب للمسجد غالب ًا
ما يعني انتماء أكبر ،وتوتّر أقل

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﺘﺸﺎﺑﻬﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ،ﺃﻭ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺃﻭ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺃﻭ ﻧﺎﺩﺭﺍً ،ﺃﻭ ﻻ ﺃﺑﺪﺍً؟
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

%38

%43

%27
%15 %8

%11

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
%7

%66

ﻧﺎﺩﺭﺍً

%10

%11

%13

ﻻ ﺃﺑﺪﺍً

%24
%15

%11

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
%4

%6
%8

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

%14

%20

%14

%44
%19

%6

%16
%46

ﻣﺴﻠﻢ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2010وحتى  9أبريل .2011

أكثر من  %80من األمريكيين المسلمين يقولون إن الدين جزء هام من حياتهم اليومية.
وهكذا ،لفهم هذه الجالية ،فإنه من المهم دراسة العالقات المتبادلة بين أولئك الذين
يأخذون التزاماتهم الدينية على محمل الجد وسلوكياتهم واتجاهاتهم األخرى.
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الحضور المتكرر للمسجد والهوية الدينية القوية ترتبط بانتماء أكبر إلى
الحياة المدنية ،وصحة نفسية أفضل بين األمريكيين المسلمين.
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺤﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺸﺪﺓ ،ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ،ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ؟ ﺩﻳﺎﻧﺘﻚ
ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
%3

%3

%7

%4

ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﺑﺸﺪﺓ
%2
%14

%2

%16

%35
%34

%45

ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻓﻘﻂ
%3

%11

%10

33

%27

ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
%2

%4

%1

%7

%5

%9

%21

%19

%58

%27

%29

%28

%28

%60

%38

%34

%38

%36

%40

%45
%14

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

%80

%33
%40

%37

%2
%2

%100

%26

%21

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%26

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%29

%34

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%24

%30

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

%20
%0

ﻣﺴﻠﻢ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاءات لألمريكيين المسلمين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس  ،2010ومن  1إلى  21أكتوبر .2010

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺤﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺸﺪﺓ ،ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ،ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻚ ﻫﻮﻳﺘﻚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
%1
%2
%16

%39

%1
%1
%12

ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﺑﺸﺪﺓ

ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻓﻘﻂ

%3

%2

%3

%12

%15

%19

%46

%40

%4

%3

%5

%10

%11

%9

%29

%42

ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ

%36

%42

%32

%10

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

%31

%27

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%12

%24
%21

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%17

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ

%9

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%10

ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاءات لألمريكيين المسلمين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس  ،2010ومن  1إلى  21أكتوبر .2010
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%27

%25

ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

%60
%40

%28

%18
%15

%18

%80

%42
%36

%44

%3

%10

%49

%48

%28

%1

%100

ﻣﺴﻠﻢ

%20
%0
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"منعزلين" 5.نقاطهم المج ّمعة لالندماج والتسامح – هي في الواقع مقياس لترحيبهم
بالتعددية الدينية  -وهي أعلى من مثيالتها عند البروتستانت ،والكاثوليك ،واليهود في
الواليات المتحدة ،وتقابل تلك النسبة عند األمريكيين المورمون.
ﺍﻟﻤﻮﺭﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮﻥ

ﻣﻨﺪﻣﺠﻮﻥ

ﻣﻨﻌﺰﻟﻮﻥ

%11
%13

%15
%34

%36
%49

%35
%55

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%52

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
%21

%25

%8

%5

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%48
%44

%46
%49

%54

ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاءات لألمريكيين المسلمين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس  ،2010ومن  1إلى  21أكتوبر .2010

يمكن للمرء أن يتوقع أن األمريكيين األكثر تقبالً لغيرهم من أتباع الديانات األخرى،
أن يكونوا أقل ارتباطا ً بدينهم ورفقائهم الملتزمين .ومع ذلك ،فهذا ليس هو الحال .إن
الفحص للردود الواردة من األمريكيين من جميع العقائد الرئيسية يظهر أنه مهما كان
قدر الحماس الذين يشعرون به تجاه دينهم ،فإنه ال يمنعهم من االنفتاح على غيرهم من
العقائد األخرى.
5

في منهجية غالوب ،يتميز موقف الناس فيما يتعلق بالديانات األخرى بأنه مندمج ،أو متسامح ،أو منعزل على أساس المستوى الذي عليه
يقولون إنهم يتفقون مع خمس عبارات " .1 :أعامل الناس من العقائد الدينية األخرى دائما ً باحترام" .2 ".تسهم معظم العقائد الدينية
بإيجابية في المجتمع" .3 ".ال أعترض على انتقال أي شخص من عقيدة دينية مختلفة لإلقامة في الجوار " .4 ".يعاملني الناس من
العقائد الدينية األخرى دائما ً باحترام" .5 ".في العام الماضي ،تعلمت شيئا ً من شخص من عقيدة دينية أخرى".
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اآلخرين في الواليات المتحدة
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عندما يتعلق األمر باالحترام ،األمريكيون من جميع األديان يقولون إنهم يظهرونه
لآلخرين بقدر أكبر مما يظهره اآلخرون لهم .الشعور بعدم االحترام هو أعلى بين
أولئك الذين تجعل منهم أديانهم أقلية في البلد  -مثل المورمون واليهود والمسلمين في
الواليات المتحدة – وهو أيضا ً بصفة عامة أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء .وتمثل
النساء األمريكيات المسلمات استثنا ًء لقاعدة النوع هذه .قد يكون هذا ألنه يمكن تحديد
النساء بشكل واضح على أنهن مسلمات إذا كن يرتدين الحجاب ،وهي ممارسة يرى
معظم متبعيها أنها واجب ديني.

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻬﻦ ﻳﻼﻗﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍً ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﻣﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﺸﺪﺓ(
ﻳﻌﺎﻣﻠﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
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مه نويكيرمألا نوملسملا
نم ًاحماست رثكألا نيب نم
يف ىرخألا دئاقعلا عابتأ
ةدحتملا تايالولا
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على الرغم من االعتقاد أنهم عادةً ما يكونون ضحايا للتحيز ،فإن األمريكيين المسلمين
هم من بين األكثر تسامحا ً من جميع العقائد الرئيسية في الواليات المتحدة .وتؤهّل
مواقفهم تجاه المجموعات الدينية األخرى  %44منهم ألن يكونوا "مندمجين" ،وهو
أعلى مستوى ممكن في سلسلة متصلة من القبول للعقائد األخرى .وتتأهل نسبة %48
أخرى من األمريكيين المسلمين ألن يكونوا "متسامحين" ،مع وجود نسبة %8
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ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻫﻞ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﻋﻨﺼﺮﻳﺎً ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﻋﻨﺼﺮﻳﺎً ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺎ
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ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
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قد تؤثر المستويات األعلى من التحيز الواضح على مشاعر المسلمين في الواليات
المتحدة تجاه ممارسة دينهم علناً .في حين تقول أغلبية ( )%63من األمريكيين
المسلمين إنهم يشعرون باالحترام من اآلخرين عند ممارسة شعائرهم الدينية في
األماكن العامة ،فهذا الرقم هو أقل بكثير من البروتستانت والكاثوليك األمريكيين
(كالهما  )%81والمورمون األمريكيين (.)%85
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻭﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ﺍﻵﻥ ،ﺳﺄﻗﺮﺃ ﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ .ﺭﺟﺎ ًﺀ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺷﻌﺎﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃﺗﻔﻖ

ﺃﺧﺘﻠﻒ
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%24
%13

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%18

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%15

%40
%20

ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%0

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاءات لألمريكيين المسلمين في الفترة من  10فبراير إلى  11مارس  ،2010ومن  1إلى  21أكتوبر .2010
 Copyright © 2011 Gallup, Inc.جميع الحقوق محفوظة.

المسلمون األمريكيون :الدين ،والحرية ،والمستقبل

39

المسلمين موالون للواليات المتحدة واألكثر ميالً ألن تعتقد أنه يمكن تنميط إرهابي.من
المثير للدهشة أن األمريكيين اليهود متفقون على أن هناك تحيّزاً ضد المسلمين في
الواليات المتحدة حتى بأرقام أعلى ( )%66من تلك التي سجّلها المسلمون أنفسهم.
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ
ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﺒﺎﺭﺗﻴﻦ .ﺭﺟﺎ ًﺀ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻣﺘﺤﻴﺰﻭﻥ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻣﺘﺤﻴﺰﻭﻥ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
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بنسبة  ،%48األمريكيون المسلمون هم إلى حد بعيد األرجح لقول إنهم تعرّضوا
شخصيا ً لتمييز عنصري أو ديني في السنة الماضية ،بالمقارنة مع المجموعات الدينية
الرئيسية التي شملتها الدراسة .النسبة التالية هي لألمريكيين المورمون ،على الرغم
من أن أقل من ثلث مورمون الواليات المتحدة يقولون ذلك .أعداد البروتستانت،
والكاثوليك ،واليهود في الواليات المتحدة الذين يقولون إنهم تعرّضوا لتمييز في العام
الماضي هي أقل بكثير ،حوالي واحد من كل خمسة في كل من هذه المجموعات.
وعلى الرغم من أن اليهود والكاثوليك كانوا تاريخيا ً األهداف األكثر شيوعا ً للتمييز
الديني في الواليات المتحدة ،تشير هذه البيانات إلى أن األمريكيين المسلمين يرون
أنفسهم اآلن عرضة لهذا التمييز المريب.

 Copyright © 2011 Gallup, Inc.جميع الحقوق محفوظة.

المسلمون األمريكيون :الدين ،والحرية ،والمستقبل

38

ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ،ﺃﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﻭ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﻂ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ،ﺃﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ؟

ﻻ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻨﻤﻴﻂ
ﻧﻌﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
ﻧﻌﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻧﻌﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺷﺪ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
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ليس فقط العديد من المجموعات الدينية األمريكية الرئيسية هي المنقسمة حول إمكانية
تحديد المخاطر على أساس التركيبة السكانية ،ولكن ليس كافة الذين يؤمنون بفعالية
التنميط يعتقدون أنه يتوجب على مؤسسات إنفاذ القانون التدقيق في هؤالء األفراد عن
كثب .ومع ذلك ،فإن أقلية كبيرة من األمريكيين البروتستانت ،والكاثوليك ،والمورمون،
واليهود (بين  %35إلى  )%40يعتقدون أنه من الممكن تنميط إرهابي وأنه يتوجب
على مؤسسات إنفاذ القانون مراقبة األفراد الذين ينطبق عليهم التنميط عن كثب .هذا
الرأي هو أقل شيوعا ً بين األمريكيين المسلمين (.)%6
تايالولا يملسم مظعم
نإ نولوقي ةدحتملا
نيرخآلا نييكيرمألا
مهدض نوزيحتم

ستون في المائة من مسلمي الواليات المتحدة يقولون إنهم يواجهون تحيّزاً من معظم
األمريكيين .ومع ذلك ،يعتقد عدد أقل بكثير من األمريكيين من أتباع الديانات األخرى
أن هذا صحيح .البروتستانت ،والكاثوليك ،والمورمون في الواليات المتحدة هم األقل
ميالً ( ،%51 ،%48و %47على التوالي) لقول إن األمريكيين متحيزون ضد
األمريكيين المسلمين – وهي أيضا ً المجموعات األقل ميالً ألن تعتقد أن األمريكيين
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ﻛﺎﻑ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻠﻨ ًﺎ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ؟
ﻛﺎﻑ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻠﻨﺎً ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
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من الممكن أن تكون المنظمات األمريكية اإلسالمية معتمدة بشكل كبير على المواقع
اإللكترونية وقوائم البريد اإللكتروني للتحدث علنا ً ضد اإلرهاب .تعتبر مثل تلك
األساليب اإللكترونية فورية وسهلة وغير مكلفة الستخدامها ،إال أنها تميل إلى أن
تكون متجانسة وبالتالي تؤدي إلى "الوعظ إلى الجوقة" .المواقع اإللكترونية التي يتم
فيها نشر االستنكارات هي عموما ً أكثر أهمية بالنسبة لمسلمي الواليات المتحدة،
وربما ال يمكن لجمهور أوسع رؤيتها .
كونهم الهدف الرئيسي لعملية
التنميط ،األمريكيون المسلمون
هم على األرجح األقل مي ً
ال ألن
يؤيّدوا استخدامها
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بالرغم من الجدل على مدى العقد الماضي حول ما إذا كان ينبغي على مؤسسات إنفاذ
القانون القيام بتصنيف اإلرهابيين المحتملين على أساس المميزات الواضحة مثل
الجنس والعمر والعرق ،إال أن العديد من أعضاء المجموعات الدينية الرئيسية في
الواليات المتحدة ال يتفقون على فعالية هذه الوسيلة .معظم هذه المجموعات منقسمة
حول هذه المسألة ،ولكن األمريكيين المسلمين – وهم األهداف المفترضة لعملية
التنميط – يعربون عن الثقة األقل في هذا األسلوب حتى اآلن .النسبة المئوية
لألمريكيين المسلمين ( )%17الذين يقولون إنه يمكن التنميط بفعالية هي أقل بكثير من
نسبة البروتستانت ( ،)%55والكاثوليك ( ،)%54والمورمون ( ،)%58واليهود
( )%49في الواليات المتحدة.

المسلمون األمريكيون :الدين ،والحرية ،والمستقبل

36

كان سكوتهم يبيح تلك األفعال بطريقة أو بأخرى .معظم المجموعات الدينية الرئيسية
(بما في ذلك المسلمون أنفسهم) منقسمة بشأن هذه المسألة ،حيث يقول ما يقرب من
نسبة نصف واحد في كل مجموعة دينية إن مسلمي الواليات المتحدة يتوجّب عليهم
التحدث علنا ً أكثر من اآلخرين ،ونسبة نصف واحد يقولون إنه ال يتوجّب عليهم.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻨ ًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻨﺎً ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻨﺎً ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ؟
ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ
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* جمهور المورمون صغير جداً لعرض نتائج

إذا انقسم األمريكيون من معظم األديان في مفهومهم إللزام األمريكيين المسلمين
بالتحدث علنا ً ضد اإلرهاب ،فهم غير منقسمين في تصورهم فيما إذا كان األمريكيون
كاف .وتعتقد الغالبية أنهم ال يقومون بذلك .من بين
المسلمون يقومون بذلك بشكل
ٍ
األمريكيين من البروتستانت والكاثوليك واليهود والمورمون ،ال يوجد ما يزيد عن
الثلث ويقل عن الربع ممن يعتقدون أن المسلمين في الواليات المتحدة هم متحدثون بما
فيه الكفاية في إدانة اإلرهاب .ذلك مقارنةً مع  %72من األمريكيين المسلمين ،وهو
عدم توافق يشير إلى أن مسلمي الواليات المتحدة لم يجدوا "األبواق" المثلى التي
يوصلون بها أصواتهم .وهذا يعكس أيضا ً اإلحباط الذي يعبر عنه األمريكيون
المسلمون عادةً بأن إداناتهم المتكررة لإلرهاب يبدو وأنها تذهب أدراج الرياح.
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االنتماء االجتماعي

جميع األمريكيين المسلمين تقريب ًا
يقولون إن مجموعتهم الدينية
"موالية" للواليات المتحدة

الضجة القومية التي تولدت في عام  2010بسبب خطط لبناء مسجد ومركز ثقافي
بالقرب من أرض الصفر أوضحت أن هناك البعض في السياسة ،واإلعالم ،وجمهور
العامة ممن يواصلون التساؤل عن محل والء األمريكيين المسلمين .ومع ذلك  ،فإن
غالبية من األمريكيين في جميع المجموعات الدينية الرئيسية يقولون إن مسلمي
الواليات المتحدة موالون لبلدهم ،رغم أنهم أقل بكثير من المحتمل لقول ذلك بالمقارنة
مع األمريكيين المسلمين أنفسهم .تقريبا ً كل مسلمي الواليات المتحدة ( )%93يعتقدون
أن األمريكيين اآلخرين الذين يقاسمونهم دينهم هم من الموالين للبلد؛ البروتستانت
( ،)%56والمورمون ( ،)%56والكاثوليك ( )%59في الواليات المتحدة هم على
األرجح األقل ميالً لقول ذلك .واليهود األمريكيون هم أكثر احتماالً من غيرهم من
أتباع الديانات األخرى غير المسلمة التي شملتهم الدراسة ألن يروا أن مسلمي
الواليات المتحدة موالون (.)%80

ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﻟﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ،ﺃﻭ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ؟
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ؟
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هل يجب على مسلمي الواليات
المتحدة التحدّث علن ًا ضد اإلرهاب؟
األمريكيون منقسمون
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يبدو أن تشكك أقلية كبيرة من األمريكيين في والء مسلمي الواليات المتحدة لبلدهم قد
يشير إلى أنهم قد يتوقعون أن يقوم األمريكيون المسلمون بإثبات والئهم بطريقة أو
بأخرى .وبالمثل ،عادةً ما يتساءل أفراد من وسائل اإلعالم وجمهور العامة لماذا ال
يتحدث األمريكيون المسلمون علنا ً ضد الهجمات اإلرهابية في أغلب األحيان ،كما لو

األمريكيون المسلمون يواجهون قدراً كبيراً من عدم الثقة من جمهور العامة،
وهم عادةً ما يكونون أكثر احتماالً لقول إنهم يتعرضون للتمييز من غيرهم من
المجموعات األخرى .ومع ذلك ،فهم من بين المجموعات الدينية األكثر
انفتاحا ً للتنوع الديني.
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مسلمو الواليات المتحدة هم أيضا ً على األرجح ( ،)%92من بين المجموعات الدينية
الرئيسية التي شملتها الدراسة ،األكثر ميالً لقول إن المسلمين الذين يعيشون في أمريكا
ليس لديهم أي تعاطف تجاه تنظيم القاعدة .وتشترك غالبية المجموعات الدينية األخرى
في الواليات المتحدة في وجهة النظر تلك ،على الرغم من وجود أقلية هامة من
بروتستانت وكاثوليك ( )%33ومورمون ( )%31الواليات المتحدة من الذين ال
يستبعدون إمكانية أن األمريكيين المسلمين يحملون بعض التعاطف مع تنظيم القاعدة.
األمريكيون اليهود هم على األرجح األقل ميالً لالعتقاد بأن األمريكيين المسلمين
متعاطفون مع تنظيم القاعدة بعد األمريكيين المسلمين .وعلى الرغم من أنه يوجد عادةً
انقسام حاد في وجهات النظر بين اليهود والمسلمين في الواليات المتحدة حول النزاع
اإلسرائيلي الفلسطيني ،وأن البعض من أشد منتقدي الجالية األمريكية المسلمة هم من
األمريكيين اليهود البارزين ،إال أنه يبدو أن معظم األمريكيين اليهود قد تجاهلوا هذه
اآلراء .سبعون في المائة يقولون إنهم ال يعتقدون أن المسلمين في الواليات المتحدة
متعاطفون مع تنظيم القاعدة.
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ؟
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ؟
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
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وحتى قبل هجمات  11سبتمبر اإلرهابية ،ناقش األمريكيون ما إذا كان اإلسالم كدين
يشجع بالفطرة على العنف واإلرهاب ،وما إذا كان األمريكيون المسلمون يتعاطفون
سراً مع منظمات وحركات مثل القاعدة.

ال المسلمون في الواليات
المتحدة وال اليهود في الواليات
المتحدة يقولون إن المسلمين
من األمريكيين يتعاطفون مع
تنظيم القاعدة

لتحقيق هذه الغاية ،تجدر اإلشارة إلى أن األمريكيين المسلمين ،مقارنةً مع كافة األديان
الرئيسية في الواليات المتحدة ،هم على األرجح األقل ميالً إلى تبرير قيام أفراد أو
مجموعات صغيرة بمهاجمة مدنيين .تسعة وثمانون في المائة من األمريكيين المسلمين
يقولون إنه ال يوجد مبرّر على اإلطالق لمثل تلك الهجمات ،مقارنةً مع  %79من
األمريكيين المورمون ،و  %75من األمريكيين اليهود ،و  %71من األمريكيين
البروتستانت والكاثوليك .وباإلضافة إلى ذلك ،إن تر ّدد األمريكيين المسلمين  -أو أي
مجموعة دينية أخرى  -لحضور الشعائر الدينية ليس له تأثير على تبريرهم للعنف
ضد المدنيين.

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻣﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻚ؟
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً

ﻳﻌﺘﻤﺪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
%89
%79

%76

%75

%71

%100
%80
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%60
%40
%23

%19

%27

%22

%26
%11

%1
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ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

%2

%2

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%2

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
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مسلمو الواليات المتحدة هم على
األرجح األكثر مي ً
ال لقول إن
الهجمات العسكرية على
المدنيين غير مبررة على اإلطالق

على مستوى المجموعات الدينية الرئيسية التي شملتها الدراسة ،يعتبر األمريكيون
المسلمون هم أشد المعارضين للهجمات العسكرية ضد المدنيين ،حيث يرى  %78أن
مثل تلك الهجمات غير مبررة على اإلطالق .يتفرّد األمريكيون المسلمون باألعداد
التي يعارضون بها مثل تلك الهجمات .و ترى غالبية من األمريكيين في الجماعات
الدينية األخرى أن الهجمات العسكرية على المدنيين مبررة في بعض األحيان ،مع
تحقيق األمريكيين المورمون النسبة األعلى عند .%64

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺒ ّﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻚ؟
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ

ﻳﻌﺘﻤﺪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
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بأعداد مماثلة تقريباً ،مسلمو ( )%81ويهود ( )%78الواليات المتحدة  -وهما من
المجموعات الدينية األكثر ارتباطا ً بالصراع الدائم في منطقة الشرق األوسط  -يؤيدون
مستقبالً تتعايش فيه دولة فلسطينية مستقلة جنبا ً إلى جنب مع إسرائيل .األمريكيون
الكاثوليك ( )%83يؤيدون أيضا ً بشدة حل الدولتين .بروتستانت الواليات المتحدة ،من
بين المجموعات الدينية الرئيسية التي شملها االستطالع ،هم على األرجح األقل ميالً
إلى تأييد حل الدولتين .معارضة األمريكيين البروتستانت النسبية لحل الدولتين هي
أمر مهم بسبب النفوذ السياسي الذي تشكله هذه المجموعة الدينية ،والتي تمثل نسبة
أكبر قليالً من نصف عدد سكان الواليات المتحدة.

ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﺃﻡ ﻻ ﺗﺆﻳﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ؟ ﺑﺤﻞ "ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ" ،ﺃﻋﻨﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻳﺆﻳﺪ
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األمريكيون المسلمون يلقون ال ّلوم
على تصرفات الواليات المتحدة ال
على المعلومات المض ّللة ،لعدم ثقة
البالد ذات الغالبية المسلمة

معظم األمريكيين في جميع المجموعات الدينية التي شملتها الدراسة يقولون إن
للواليات المتحدة صورة سلبية في البالد ذات الغالبية المسلمة .ولتوضيح صورة
الواليات المتحدة السلبية ،فإن أكثر من نصف أولئك المتشائمين بشأن موقف أمريكا
بين المجتمعات المسلمة ،في معظم المجموعات الدينية التي شملتها الدراسة ،يقولون
إن وسائل اإلعالم والحكومات في تلك البالد تنشر المعلومات المضللّة التي تع ّزز
آراء مناهضة للواليات المتحدة.
على الجانب اآلخر ،األمريكيون المسلمون يرون ذلك بصورة مختلفة .من أولئك
الذين يقولون إن للواليات المتحدة صورة سلبية في البالد ذات الغالبية المسلمةّ ،
فإن
واحداً من كل أربعة تقريبا ً يقولون إن ذلك هو نتيجة للمعلومات المضللة ،في حين أن
 %65من المجموعة الفرعية نفسها من األمريكيين المسلمين يقولون إنها تقوم على
ما قامت به الواليات المتحدة بالفعل.

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻡ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺟﺪﺍً،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؟ )ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ّ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(.
ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺇﻟﻰ ٍ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
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ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﺸﻴﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﺨﻄﺄ
ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺬ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻨﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄً ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺃﻡ ﻻ؟
ﻧﻌﻢ ،ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄً

%100
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%60
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ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
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وبالمثل ،فإن األمريكيين المسلمين هم على األرجح األكثر ميالً ألن يكون لديهم
تحفظات بشأن الحرب في أفغانستان مقارنةً مع المجموعات الدينية الرئيسية التي
شملتها الدراسة .ثلثان أو أكثر من بروتستانت ،وكاثوليك ،ويهود ،ومورمون الواليات
المتحدة يساندون الحرب في أفغانستان ،إال أن األمريكيين بدون ديانة هم مثلهم مثل
مسلمي الواليات المتحدة ( )%47في ميلهم لقول إن الحرب كانت خطأً.
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴ ً
ﻼ ﻷﻥ ﻳﺸﻴﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﺨﻄﺄ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2001ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄً ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺃﻡ ﻻ؟
ﻧﻌﻢ ،ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄً
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المسلمون هم األصغر سن ًا
من أي مجموعة دينية
رئيسية في الواليات المتحدة

تفسير آخر ممكن اللتزام المسلمين السياسي األقل هو أن األمريكيين المسلمين هم
على األرجح من الشباب – وهو عامل ديموغرافي يميل إلى أن يكون أقل نشاطا ً من
الناحية السياسية في كافة المجموعات الدينية .المسلمون في أمريكا ،بمتوسط عمر 36
عاماً ،هم إلى حد كبير أصغر سنا ً من األمريكيين من الديانات الرئيسية األخرى.
و في كافة المجموعات الدينية الرئيسية األخرى في الواليات المتحدة ،متوسط العمر
هو من  46إلى .55

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺮﻙ؟ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ(
60

55

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
)(55

45

50

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ
)(46

ﻳﻬﻮﺩﻱ
)(50
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
)(48

40

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ
)(41

35

30

25

20

ﻣﺴﻠﻢ
)(36
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من المتوقع أن يكون لألمريكيين المسلمين مع مجتمع صغير السن كهذا ،احتياجات
وأولويات مختلفة .فهم يميلون على وجه الخصوص ،ألن يكونوا مهتمين بالحصول
على التعليم ،ودخول مجال عمل ،والزواج ،وتكوين أسرة.
مسلمو الواليات المتحدة هم
األكثر مي ً
ال من بين كل الديانات
ألن يصفوا حربي العراق
وأفغانستان بأنها "خطأ"

بالرجوع إلى األحداث التي أعقبت الغزو األمريكي للعراق في عام  ،2003تقول اآلن
نسبة كبيرة من األمريكيين في معظم المجموعات الدينية الرئيسية ممن شملهم
االستطالع إن حرب العراق كانت خطأّ .
إن  %83من األميركيين المسلمين هم إلى
حد كبير األكثر ميالً لتبنّي ذلك الرأي .كما يقول غالبية اليهود األمريكيين أيضا ً
( )%74إن الحرب كانت خطأً .األمريكيون المورمون هم األقل ميالً لقول إن الواليات
المتحدة قد ارتكبت خطأ ً بإرسال قوات عسكرية إلى العراق.
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ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺍﻵﻥ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻚ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺃﻡ ﻻ؟
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﻌﻢ
%91
%78

%84

%100

%91
%78

%80
%65

%60
%40
%20
ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%0

ﻣﺴﻠﻢ
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يمكن إيعاز االنخفاض في أعداد المسجلين في قوائم االنتخابات بالنسبة لألمريكيين
المسلمين جزئيا ً بسبب أن العديد منهم هم من الجيل األول من المهاجرين مقارنةً مع
غيرهم من المجموعات الدينية الرئيسية في الواليات المتحدة .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن المسلمين في الواليات المتحدة هم أقل ثباتاً؛ بمتوسط عشرة أعوام ونصف ،فهم
عاشوا في مدنهم ومناطقهم الحالية أقصر فترة من الوقت بالمقارنة مع األشخاص من
أي جماعة دينية رئيسية.
ثمة تح ٍد آخر للتعبئة السياسية هو أن الكثير من المسلمين ال يشعرون أن هناك منظمة
أي من قائمة بالمنظمات
قومية لألمريكيين المسلمين تمثلهم .وعندما تم سؤالهم عن ٍ
القومية لألمريكيين المسلمين تمثل مصالحهم ،قال  %55من الرجال المسلمين و%42
من النساء المسلمات أنه ليس هناك من يمثّل مصالحهم.
ال يوجد منظمة أمريكية مسلمة قومية تم ّثل نسبة كبيرة من الجالية
أي منظمة أمريكية مسلمة قومية ،إن وجدت ،تشعر بأنها األقرب لتمثيل مصالحكم؟ (مفتوحة)

المنظمة المشار إليها
مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية
الجمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية
مجلس الشؤون اإلسالمية العامة
الجمعية اإلسالمية األمريكية
مجموعة اإلمام وارث الدين محمد
الدائرة اإلسالمية في أمريكا الشمالية
أخرى
ال يوجد

ذكور %
12
4
6
0
3
2
6
55
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ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ،ﺃﻡ ﻻ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻧﻌﻢ

ﻻ ﺃﻋﺮﻑ/ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻻ

%4 %1

%6
%9

%2
%94

%91

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%95

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%1

%28

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%3

%70
%20
%79

%97

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

ﻣﺴﻠﻢ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ
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ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ،ﺃﻡ ﻻ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﻌﻢ

%100
%75

%75

%78

%75

%80

%68
%60

%60
%40
%20

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%0
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على مستوى كافة الديانات الرئيسية في أمريكا ،المسلمون هم األقل احتماالً ألن
يكونوا مسجلين في قوائم االنتخاب .خمسة وستون في المائة من األمريكيين المسلمين
مسجلون في قوائم االنتخاب ،مقارنةً مع  %91من األمريكيين البروتستانت واليهود.
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االنتماء السياسي

المسلمون األمريكيون
لديهم ثقة أكبر في
االنتخابات ،وأقل في الجيش

األمريكيون المسلمون هم على األرجح األكثر ميالً لقول إن انتخابات البلد نزيهة
بالمقارنة مع أي مجموعة دينية في الواليات المتحدة .سبعة وخمسون في المائة من
األمريكيين المسلمين يقولون ذلك ،مقابل  %44من األمريكيين البروتستانت
(المجموعة الدينية األقل ميالً للتعبير عن هذه الثقة) .وعالوة على ذلك ،فإن األمريكيين
المسلمين هم مثل األديان األخرى في ميلهم لقول إن لديهم ثقة في وسائل اإلعالم
ونظام القضاء األمريكي.

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ،ﺃﻡ ﻻ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﻌﻢ

%100
%80
%53

%57
%48

%40

%46

%44

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%60
%40
%20

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ
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األمريكيون المسلمون يعبرون عن ثقة أقل في مؤسستين حكوميتين مشتركتين في
"الحرب على اإلرهاب" بالمقارنة مع غيرهم من المجموعات الدينية الرئيسية في
الواليات المتحدة .سبعون في المائة من األمريكيين المسلمين يقولون إن لديهم ثقة في
الجيش األمريكي ،أي أقل من نسبة  %91أو أكثر من األمريكيين في المجموعات
الدينية األخرى الذين يقولون ذلك .هناك أيضا ً انقسام في المواقف تجاه مكتب التحقيقات
الفيدرالي ،حيث يقول  %60من األمريكيين المسلمين إن لديهم ثقة في مكتب التحقيقات
الفدرالي ،مقابل  %75أو أكثر من األمريكيين من أتباع الديانات األخرى الذين
يقولون ذلك.
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األمريكيون المسلمون هم على األقل مثل األمريكيين من األديان
الرئيسية األخرى من حيث الثقة في المؤسسات المدنية .فهم،
من بين المجموعات الدينية التي تم دراستها ،األكثر ميالً ألن يرفضوا
العنف الذي يستهدف المدنيين ،على الرغم من وجهة نظرهم األكثر
انتقاداً لسياسات البلد الخارجية.
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المسلمين ،المجموعة التي تعبر عن الرضا األقل حالياً ،سيكونون أيضا ً أقل تفاؤالً
تجاه أن تصبح مجتمعاتهم أماكن أفضل للعيش في المستقبل .مع ذلك فإن األمريكيين
المسلمين ،باإلضافة إلى األمريكيين المورمون ،هم على األرجح األكثر ميالً لقول إن
مجتمعاتهم تتحسّن كأفضل أماكن للعيش.
ﺗﺤﺴﻨﻪ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﺭﺿ ًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺅ ًﻻ ﺗﺠﺎﻩ ّ
ﺭﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ؟
ﺭﺍﺽ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ٍ
ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ٍ
ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺃﻡ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍً ﻛﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻴﺶ؟
ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
ّ
ﺗﺘﺤﺴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ّ

ﺭﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ٍ

%89
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%100
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%80
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ﻳﻬﻮﺩﻱ
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ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
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األمريكيون المسلمون هم على األرجح األكثر ميالً إلى الموافقة على أداء أوباما عن
أي جماعة دينية رئيسية ( .)%80هذا بالمقارنة مع نسبة  %7ممن وافقوا على أداء
بوش في أواخر عام  .2008واألمريكيون اليهود هم الجماعة الدينية الرئيسية األخرى
الوحيدة التي توافق الغالبية فيها على أداء أوباما؛ وجميع المجموعات األخرى عند
نسبة  %50أو أقل.
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺵ
ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻮﺭﺝ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﺵ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ؟
ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ؟

%100
%80
%60
%40
%20
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ — 2011

%0

ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ — 2010

ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ — 2009

ﺑﻮﺵ — 2008

%80

%78

%84

%7

%37

%36

%46

%37

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

%50

%48

%61

%26

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%65

%60

%71

%16

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%25

%23

%38

%52

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

%60

%62

%71

%14

ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2010وحتى  9أبريل .2011

المسلمون األمريكيون
متفائلون تجاه المجتمعات
التي يعيشون فيها
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إن شعور األمريكيين المسلمين ّ
بأن مستقبالً أفضل ينتظرهم يمتد إلى وجهة نظرهم
تجاه مدنهم ،وبلداتهم ،وأحيائهم ،حيث يرى  %63أن منطقتهم تتحسّن كمكان للمعيشة.
هذا يستحق الذكر ألنه ،في معظم األعوام األربع الماضيةَ ،عبّر عدد من األمريكيين
المسلمين أقل من أي مجموعة دينية أخرى عن ارتياحهم تجاه مجتمعاتهم المحلية.
يقول واحد وثمانون في المائة من األمريكيين المسلمين إنهم راضون عن المكان الذي
يعيشون فيه ،مقارنةً مع  %88أو أكثر من األمريكيين البروتستانت والمورمون
واليهود .وهي أرقام مرتفعة نسبياً .مع ذلك ،يمكن للمرء أن يتوقع أن األمريكيين
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يتحسّن إلى أكثر من ثالثة أضعاف ،إلى  .%45كان جزء من هذا التحسن يكمن في
تخفيف الشعور باألزمة التي عصفت بالواليات المتحدة في خريف وشتاء عام .2008
لكن ما زال المسلمون على األرجح األكثر ميالً لقول إن األوضاع االقتصادية المحلية
في حالة جيدة أو ممتازة وأن االقتصاد يتحسّن ،بالمقارنة بأي جماعة دينية رئيسية في
الواليات المتحدة.
ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻵﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ 2008
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ّ
ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺃﻡ ﺗﺴﻮﺀ؟
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﻜﻞ
ّ

%100
%80
%60
%40
%20
2010

2009

2008

%51

%56

%45

%13

2011
%5

%4

%5

%0
ﺗﺘﺤﺴﻦ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ

%2

%48
%39
%42
تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2008وحتى  9أبريل .2011

ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍً

%83

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻡ ﺳ ّﻴﺌﺔ؟
ﻛﻴﻒ ﺗﻘ ّﻴﻤﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﻥ  -ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ،ﺃﻡ ﺟﻴﺪﺓ ،ﺃﻡ
ّ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ”ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ  /ﺟﻴﺪﺓ“

”ﺗﺘﺤﺴﻦ“
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ّ

%100
%80
%60

%54
%45

%45

%37

%32

%30
%12

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

%40
%24

%14

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

%10

ﻳﻬﻮﺩﻱ

%12

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

%20

%12

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

ﻣﺴﻠﻢ

%0

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2010وحتى  9أبريل .2011
البيانات تشمل عامي  2010و .2011
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ترى معدالت أعلى من المسلمين أنهم كانوا خالل أوقات في العام الماضي غير
قادرين على تح ّمل تكاليف الضروريات األساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية
الصحية .المسلمون هم أيضا ً المجموعة الدينية الرئيسية الوحيدة في الواليات المتحدة
التي يرى أقل من نصفها أنهم سيكونون قادرين على القيام بعملية شراء كبيرة إذا
احتاجوا لذلك.
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺃﺛﺎﺙ ،ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ؟
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﻌﻢ
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%50

%60

%54

%60

%51
%39

%40
%20

ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ/
ﻣﻠﺤﺪ/ﻻﺃﺩﺭﻱ

ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ

ﻳﻬﻮﺩﻱ

ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

ﻣﺴﻠﻢ

%0

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2010وحتى  9أبريل .2011

تفاؤل األمريكيين المسلمين قد
يعكس التآلف تجاه أوباما

على الرغم من التحديات االقتصادية األكبر التي تواجههم ،فإن تفاؤل األمريكيين
المسلمين بشأن المستقبل الفت للنّظَر .أحد التفسيرات المحتملة هو أن األمريكيين
المسلمين تضرّروا بالكساد أكثر من غيرهم من المجموعات الدينية الرئيسية ،وبالتالي
شعروا بالمزيد من التحسّن عندما بدأ االقتصاد في االنتعاش .ويدعم هذا االستنتاج
الزيادة المطردة في مستويات ازدهار األمريكيين المسلمين وتفاؤلهم المتزايد بشأن
االقتصاد منذ عام  .2008وقد يمثّل التغيير في المناخ السياسي في الواليات المتحدة
عامالً آخر .يميل األمريكيون المسلمون إلى تعريف أنفسهم كديمقراطيين ( )%46أو
مستقلين ( ،)%35مع وجود نسبة أصغر ( )%9يقولون إنهم جمهوريون.
قد يرون أن أوباما يعمل على تعزيز سياسات هي أكثر تمشيا ً مع وجهات نظرهم
السياسية مقارنةً مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش .في عام  ،2009العام األوّل
ألوباما في المنصب ،ارتفعت نسبة المسلمين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن االقتصاد
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2008ﺇﻟﻰ 2011
ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺃﻡ ﻳﺴﻮﺀ؟
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ
ّ
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%41

%37

%34

%37

%48

%45

%39

%40

%44

%39

%33

%34

%48

%47

%45

%51

%55

%53
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%30
ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ﻳﻬﻮﺩﻱ
ﻣﻮﺭﻣﻮﻥ
ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﺎﻧﺔ
ﻣﻠﺤﺪ  /ﻻﺃﺩﺭﻱ

تم إجراء استطالعات الرأي من خالل استفتاء غالوب الليلي في الفترة من  1يناير  2008وحتى  9أبريل .2011

في مجتمع متنوع مثل الواليات المتحدة ،قد يكون مضلالً بعض الشيء أن يتم تصنيف
مواقف أو تجارب الناس على أساس االنتماء الديني فقط .ذلك هو الحال بالنسبة
لألمريكيين المسلمين بصفة خاصة ،حيث أنهم يمثلون المجموعة الدينية األكثر تنوعا ً
من الناحية العرقية في الواليات المتحدة 4العرق هو عامل آخر يمكن أن يفرّق بين
موقف فرد من البروتستانت أو الكاثوليك األمريكيين عن آخر ،وهو يصوّر تجارب
وتحديات مجتمع أمريكا المسلم .على سبيل المثال ،المسلمون اآلسيويون هم على
األرجح األكثر ازدهاراً في أمريكا بسهولة .يسجّل المسلمون السود صعوبات مالية
أكثر من المسلمين البيض ،والمسلمون السود هم إلى حد ما أقل احتماالً ألن يكونوا
راضين عن مستوى معيشتهم مقارنةً بغيرهم من المسلمين في الواليات المتحدة.
المسلمون السود هم أكثر عرضة لقول إنهم يفتقرون إلى ما يكفي من المال لشراء ما
يحتاجون إليه أو للقيام بعمليات شراء كبيرة مقارنةً بالمسلمين البيض أو األسيويين.
ومع ذلك ،يبدو مسلمو الواليات المتحدة كمجموعة إلى حد ما أكثر عرضة لمواجهة
صعوبات مالية مقارنةً مع األمريكيين من الديانات األخرى.
4

المسلمون األمريكيون :لوحة وطنية ،مركز غالوب عام .2009
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باإلضافة إلى التحسّن العام في حالة ازدهار األمريكيين المسلمين ،هناك زيادة مح ّددة
بين أوساط الشباب األمريكي المسلم .في" :األمريكيون المسلمون :لوحة وطنية"،
كانت نسبة مستوى ازدهار الشباب المسلمين (الذين تتراوح أعمارهم بين  18و)29
 .%40وكانت تلك هي النسبة األقل على مستوى جميع الشباب األمريكيين في
المجموعات الدينية الرئيسية .في عام  ،2008مثّل الشباب األمريكي المسلم استثنا ًء
التجاه "مكافأة الشباب" في االزدهار ،حيث عادةً ما يكون الشباب أعلى في مستوى
االزدهار مقارنةً مع األكبر سناً .وفي المقابل ،تشير بيانات عامي  2011-2010إلى
أن الشباب األمريكي المسلم هو اآلن في حالة ازدهار بنسبة مشابهة ألقرانهم – فهم
على قدم المساواة مع الشباب األمريكي الكاثوليك ،والمورمون ،ومن ال دين لهم .وهم
يشتركون في االتجاه كونهم أكثر إيجابية تجاه حياتهم في الحاضر والمستقبل مقارنةً
بالكبار من أعضاء مجموعتهم الدينية.
ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﺳ ّﻠﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺮ ّﻗﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ .ﻭﻟﻨﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﺳﻮﺃ ؟ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ؟
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻈﻦ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ؟
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النسبة المئوية لألمريكيين المسلمين الذين يرون أن مستوى معيشتهم في حالة تحسّن
( )%64هي أيضا ً أعلى من أي نسبة لمجموعة دينية رئيسية أخرى في الواليات
المتحدة .وقد ارتفعت هذه النسبة بمقدار  18نقطة مئوية بين عامي  2008و2011
عندما استقرت األوضاع االقتصادية.
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تقييمات األميركيين المسلمين حول حياتهم الحالية والمستقبلية تضعهم أيضا ً بالقرب
من أعلى المجموعات الدينية في الواليات المتحدة من حيث مؤشر غالوب لتقييم
مستوى الحياة .ستون في المائة من األمريكيين المسلمين مزدهرون ،وكذلك بالمثل
للنسبة نفسها تقريبا ً من األمريكيين اليهود وهم أعلى قليالً من نسبة األمريكيين
الكاثوليك ( )%54واألمريكيين البروتستانت ( .)%52يعاني ثالثة في المائة من
األمريكيين المسلمين ،وهي تقريبا ً النسبة نفسها في كل مجموعة دينية رئيسية أخرى.
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻣﺰﺩﻫﺮﻭﻥ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻠﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ .ﻭﻟﻨﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺗﻤ ّﺜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ّ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﺳﻮﺃ ؟ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ؟
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻈﻦ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ؟
ﻣﺰﺩﻫﺮﻭﻥ
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تجدر اإلشارة إلى التحسّن في تقييمات األمريكيين المسلمين مستوى الحياة في الفترة
بين عامي  2008و .2011فبينما ارتفعت نسبة المزدهرين بين كافة المجموعات
الدينية األمريكية خالل هذه الفترة ،سجّل المسلمون أعلى ارتفاع بمقدار  19نقطة
مئوية ،وهو على األقل ضعف الزيادة في أي مجموعة دينية رئيسية أخرى.

 Copyright © 2011 Gallup, Inc.جميع الحقوق محفوظة.

تقييمات

الحياة والمجتمع
األميركيون المسلمون يرون أن
حياتهم تتحسّن

في حين يقيّم األمريكيون في كل مجموعة دينية رئيسية حياتهم الحالية على مستوى
مماثل ،فإن األمريكيين المسلمين يتفرّدون بمستوى التفاؤل الذي يعبّرون عنه بشأن
المستقبل .فبغضّ النظر عن االنتماء الديني ،يعطي األمريكيون تقييما ً لمستوى حياتهم
بمقدار حوالي " "7على مقياس تصاعدي من  0إلى  310ويتوقعون بأن يكونوا
راضين أكثر بعد خمس سنوات من اآلن .ومع ذلك ،ال تتوقّع أي مجموعة دينية أخرى
تحسّنا ً في األحوال بالقدر الذي يتوقّعه األمريكيون المسلمون .ففي المتوسّط ،يتوقّع
األمريكيون المسلمون أن تسجّل حياتهم مستوى بمقدار  8.4من  10نقاط بعد
خمس سنوات.

ً
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘ ّﻴﻤﻮﻥ ”ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ“ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻠﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ .ﻭﻟﻨﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺗﻤ ّﺜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤ ّﺜﻞ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺃﺳﻮﺃ؟ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ؟
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻈﻦ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ؟
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
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يشير هذا إلى مقياس كانتريل إلرساء السعي الذاتي.

ﻣﺴﻠﻢ

0

األمريكيون المسلمون ،وال سيما الشباب ،هم بصفة عامة
أفضل حاالً في عام  2011عما كانوا عليه في عام .2008

الصورة هي إهداء من عاطف عبد القدير

10
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مندمجون :يذهب األفراد المندمجون إلى ما هو أبعد من مفهوم عش واترك الغير
يعيش ،ويسعون بنشاط لمعرفة المزيد عن أصحاب التقاليد الدينية المختلفة
األخرى والتعلم منهم .ويعتقدون أن معظم العقائد الدينية تسهم بإيجابية في
المجتمع .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يشعر األفراد المندمجون أنهم يحترمون
أصحاب التقاليد الدينية األخرى فحسب ،بل إنهم يشعرون أيضا ً باالحترام
من جانبهم.
للحصول على تفاصيل كاملة عن الدراسة ،يرجى الرجوع إلى قسم المنهجية
من التقرير.
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(مالحظة لمجري المقابلة :في حالة إجابة المشارك في االستفتاء ب "ديانة أخرى"،
فاسأل ):هل تعتبر تلك الديانة مسيحية أم ليست ديانة مسيحية ؟
قام الدكتور ألبرت ل .وينزمان ،2الرائد في ممارسات مركز غالوب العالمية بشأن
المجتمعات الدينية ،بتطوير مؤشر التسامح الديني في عام  2002باالشتراك مع
عالمين من مركز غالوب الدكتور جيم هارتر وجولي هوكينز لقياس مواقف
األمريكيين تجاه المعتقدات الدينية التي تختلف عن حضارتهم .ويستند المؤشر على
مستوى موافقة المستجيبين على العبارات الخمس التالية على مقياس من "( "1ال
أوافق بشدة) إلى "( "5أوافق بشدة):
•أعامل الناس من العقائد الدينية األخرى دائما ً باحترام.
•تسهم معظم العقائد الدينية بإيجابية في المجتمع.
•ال أعترض على انتقال أي شخص من عقيدة دينية مختلفة لإلقامة في الجوار.
•يعاملني الناس من العقائد الدينية األخرى دائما ً باحترام.
•في العام الماضي ،تعلمت شيئا ً من شخص من عقيدة دينية أخرى.
من مزيج من إجاباتهم ،يقوم غالوب بتصنيف السكان على النحو التالي:
منعزلون :يميل األفراد المنعزلون إلى أن ال يكونوا أعضاء في أي مجموعة
دينية معينة ،وفي حالة كونهم أعضاء ،فإنهم يميلون إلى االعتقاد بأن وجهة
نظرهم تعلو على وجهة نظر اآلخرين .فهم ال يريدون التعرف على األديان
األخرى .كما أنهم ال يحترمون وال يشعرون باالحترام من قبل غيرهم من أتباع
الديانات األخرى.
متسامحون :يؤمن األفراد المتسامحون بمفهوم "عش واترك الغير يعيش" تجاه
أتباع الديانات األخرى ،وهم يشعرون بشكل عام أنهم يعاملون اآلخرين من
الديانات المختلفة باحترام .ومع ذلك ،فهم على األرجح ال يو ّدون التعلّم من
الديانات األخرى أو عنها.
2
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يرأس وينزمان خدمات مركز غالوب البحثية واالستشارية التي تساعد المجموعات الدينية في أن يصبح أعضاؤها أكثر انخراطاً .وقد
قام بتأليف االنتماء المتزايد للكنيسة ،والذي تم كتابته لمساعدة قادة الجماعة في تحديد وتسخير فعالية االنتماء في كنائسهم .كما شارك
وينزمان بتأليف :عش نقاط قوتك ،والذي تمت كتابته لمساعدة أفراد المجموعات الدينية على اكتشاف واستخدام مواهبهم ونقاط قوّتهم
في جماعاتهم .وقد كان يعمل كقس في الكنيسة الميثودية المتحدة لمدة  15عاما ً قبل انضمامه إلى مركز غالوب.
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األمريكيون المسلمون هم عادةً أقل ميالً التخاذ مواقف غير مألوفة للدفاع عن دينهم
بالمقارنة مع األمريكيين من الديانات الرئيسية األخرى ،بالرغم من تمتعهم بمستوى
عال نسبيا ً من االلتزام الديني .ومع ذلك ،فإن الرغبة في القيام بذلك هي أعلى بين
ٍ
األمريكيين المسلمين الذين هم على مستوى من الراحة في التفاعل مع أفراد من
ديانات أخرى.
مالحظة فنية

منذ يناير  ،2008يقوم مركز غالوب بإجراء مقابالت مع  1000شخص على األقل
من األفراد البالغين في الواليات المتحدة كل ليلة .تم استحداث مؤشر غالوب –
 Healthwaysالرفاهة (الذي يُشار إليه أيضا ً ب غالوب الليلي أو  )G1Kللحصول
على إحصاءات عن مستوى الرفاهة للبالغين في الواليات المتحدة .و تأتي البيانات
الواردة في هذا التقرير من مؤشر غالوب  Healthways -الرفاهة ،فضالً عن
دراستين مستقلتين لمركز غالوب عن السكان المسلمين من األمريكيين.
ويتم إعالم بيانات مؤشر غالوب  Healthways -للرفاهة باستخدام بيانات مجمعة،
وبيانات أكثر حداثة .وألغراض هذه الدراسة ،تشير البيانات المجمعة إلى مقابالت تم
إجراؤها في الفترة من  1يناير  2008وحتى  9أبريل  .2011ويبلغ إجمالي العينة
على أساس البيانات المجمعة  868,264من األفراد البالغين ،من بينهم  3883عرّفوا
أنفسهم كأمريكيين مسلمين .والبيانات األكثر حداثة في هذه الدراسة ،مبنية على
مقابالت تم إجراؤها في الفترة من  1يناير  2010وحتى  9أبريل .2011
ويبلغ إجمالي العينة على أساس هذه البيانات  336,888من األفراد البالغين ،من
بينهم  1492عرّفوا أنفسهم كأمريكيين مسلمين .وتم جمع بيانات من السكان
األمريكيين المسلمين في الفترة من  10فبراير  2010وحتى  11مارس  ،2010ومن
 21-1أكتوبر  .2010ويبلغ إجمالي العينة المبنّي على استفتاءات مج ّمعة
لألمريكيين المسلمين  2482من األفراد البالغين ،من بينهم  475عرّفوا أنفسهم
كأمريكيين مسلمين.
في هذا التقرير ،قمنا بتحليل البيانات وفقا ً للمجموعات الدينية الرئيسية في الواليات
المتحدة :البروتستانت ،والكاثوليك ،واليهود ،والمسلمين ،والمورمون ،وكذلك من ال
دين لهم/الملحدون/الالأدريون .وألغراضنا في التقرير ،لم نقم بإدماج طوائف مسيحية
أخرى أو غيرها من الديانات غير المسيحية .ويستند التصنيف الديني للمستجيبين إلى
االنتماء الديني الذي يتم تحديده ذاتيا ً عندما يتم طرح السؤال التالي:

ما هي الديانة المفضلة لديكم  -هل أنت بروتستانت ،أو روم كاثوليك ،أو مورمون ،أو
يهودي ،أو مسلم ،أو ديانة أخرى ،أو بدون ديانة؟
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االنتماء االجتماعي
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ترى غالبية األمريكيين من مختلف الطوائف أن األمريكيين المسلمين موالون لبلدهم،
حيث يشاطر األمريكيون المسلمون واليهود على األرجح هذا الرأي .كما يرى ذلك
ثالثة وتسعون في المائة من المسلمين ،و %80من اليهود ،و %59من الكاثوليك،
و %56من البروتستانت في الواليات المتحدة.
األمريكيون منقسمون حول ما إذا كان األمريكيون المسلمون أكثر التزاما ً تجاه التحدث
علنا ً ضد اإلرهاب مقارنةً بالمجموعات األخرى .ويختلف األمريكيون المسلمون
أنفسهم في هذا الشأن ،حيث تتساوى تقريبا ً نسبة الذين يرون أنه يقع عليهم التزاما ً أكبر
تجاه التحدث علنا ً ضد اإلرهاب مع نسبة الذين ال يرون ذلك.
ويرى ما ال يقل عن  4من كل  10أفراد في كل مجموعة دينية رئيسية في الواليات
المتحدة أن األمريكيين لديهم رأي متحيز تجاه األمريكيين المسلمين ،حيث يرى عدد
أكبر قليالً من اليهود ( )%66ذلك من عدد المسلمين (.)%60
وفيما يتعلق بالهدف المفترض لعملية "تنميط" اإلرهابي ،فإن األمريكيين المسلمين هم
أيضا ً المجموعة الدينية التي ترى على األرجح ( )%81أن التنميط ال يجدي .وينقسم
األمريكيون من الديانات الرئيسية األخرى حول ما إذا كان يمكن تنميط إرهابي على
أساس صفات مثل الجنس ،أو السن ،أو العرق أم ال .وال يعتقد تسعة وأربعون في
المائة من اليهود ،و %46من الكاثوليك ،و %44من البروتستانت في الواليات
المتحدة أن التنميط ممكن.
على الرغم من االعتقاد بأنهم عادةً ما يكونون ضحايا للتعصب ،فإن األمريكيين الذين
يعتنقون اإلسالم هم ضمن المجموعات الدينية األكثر تسامحا ً التي تمت دراستها في
الواليات المتحدة .وتتميّز النقاط التجميعية الشاملة لقياس تسامح األمريكيين المسلمين
 وهي مقياس لتقديرهم للتعددية الدينية  -بأنها أعلى من مقياس نقاط األمريكيينالبروتستانت ،والكاثوليك ،واليهود وتتساوى فقط مع األمريكيين المورمون.

االنتماء الروحاني
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بالمقارنة مع األمريكيين من الديانات الرئيسية األخرى ،بالرغم من تمتعهم بمستوى
عال نسبيا ً من االلتزام الديني .ومع ذلك ،فإن الرغبة في القيام بذلك هي أعلى بين
ٍ
األمريكيين المسلمين الذين هم على مستوى من الراحة في التفاعل مع أفراد من
ديانات أخرى.
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تمتد شكوك األمريكيين المسلمين بشأن الجيش إلى العمليات العسكرية األمريكية في
العراق وأفغانستان .وبينما تنظر اآلن نسبة كبيرة من األمريكيين من كافة المجموعات
الدينية الرئيسية إلى حرب العراق على أنها خطأ ،فإن وجهة النظر هذه هي أكثر
شيوعا ً بين األمريكيين المسلمين ( .)%83ومسلمو الواليات المتحدة هم أيضا ً األرجح
( )%47لالعتقاد بأنه كان من الخطأ إرسال قوات إلى أفغانستان.
على الرغم من أنه يُشار في بعض األحيان إلى أن عدم شعبية أمريكا في البالد ذات
الغالبية المسلمة هي نتيجة للمعلومات المضللة التي ينشرها قادة تلك البالد لصرف
االنتباه عن سياساتهم القمعية ،إال أن معظم األمريكيين المسلمين ال يعتقدون ذلك .يرى
خمسة وستون في المائة أن عدم الثقة يرتكز على ما قامت به الواليات المتحدة .وترى
نسبة أصغر من األمريكيين المسلمين  -واحد من أربعة تقريبا ً – أن الصورة السلبية
للواليات المتحدة في البالد ذات الغالبية المسلمة هي ناجمة عن المعلومات المضللة
التي ينشرها قادة تلك البالد.
األمريكيون المسلمون واليهود  -وهما أهم مجموعتين دينيتين أمريكيتين تتمتعان
بالنصيب األكبر في صراع الشرق األوسط الممتد لعقود طويلة – لديهما وجهات نظر
مماثلة بشأن كيفية حل هذا الصراع .وتؤيد أغلبية كبيرة من األمريكيين المسلمين
( )%81واألمريكيين اليهود ( )%78مستقبالً تتعايش فيه دولة فلسطينية مستقلة جنبا ً
إلى جنب مع إسرائيل.
اليهود األمريكيون هم أيضا ً من بين المجموعات الدينية األقل احتماالً لالعتقاد بأن
مسلمي أمريكا يتعاطفون مع تنظيم القاعدة .ويرى سبعون في المائة من األمريكيين
اليهود أنهم ال يعتقدون أن األمريكيين المسلمين يشعرون بذلك .واألميركيون المسلمون
أنفسهم هم المجموعة الدينية الوحيدة على يقين أكبر من أن األمريكيين المسلمين ال
يتعاطفون مع القاعدة ،بنسبة .%92
تأكيداً لعدم تعاطفهم مع تنظيم القاعدة ،فإن األمريكيين المسلمين هم أيضا ً المجموعة
الدينية الرئيسية في الواليات المتحدة األقل احتماالً باعتقاد وجود أي مبرّر على
اإلطالق ألن يقوم أفراد أو مجموعات صغيرة بمهاجمة مدنيين .ويرى تقريبا ً  1من
كل  10أمريكيين مسلمين أن مثل تلك الهجمات يمكن تبريرها في بعض األحيان .وفي
كل مجموعة دينية رئيسية أخرى ،باستثناء طائفة المورمون ،فإن نسبة األشخاص
الذين يرون أن مثل تلك الهجمات لها ما يبررها في بعض األحيان هي ضعف ذلك
على األقل.
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ارتفعت نسبة األمريكيين المسلمين الذين يمكن اعتبارهم "مزدهرين" في العامين
األخيرين ،أكثر من أي مجموعة دينية أمريكية رئيسية أخرى.
وبينما ال يزالون يعانون من بعض التحيز الواضح ،في كل من تفاعالتهم مع
األمريكيين اآلخرين ومعامالتهم مع سلطات إنفاذ القانون ،فإن األمريكيين المسلمين
راضون عن حياتهم الحالية وهم أكثر تفاؤالً بأن األمور تتحسّن مقارنةً بالمجموعات
الدينية األخرى.
أحد التفسيرات المحتملة لتقييمات األمريكيين المسلمين المرتفعة بشان مستوى المعيشة
هو أن نظرتهم لالقتصاد قد تحسّنت أكثر منها في المجموعات األخرى ،وذلك بعد
توقعات أكثر سلبية في فترة انتكاس عامي  .2009-2008تفسير آخر هو أن
األمريكيين المسلمين ،الذين يميلون إلى تسجيل أنفسهم كديمقراطيين ،متفائلون بشأن
المناخ السياسي في الواليات المتحدة بشكل لم يكونوا فيه خالل القسم األكبر من العقد
األخير .يوافق ما يقرب من  8من كل  10أمريكيين مسلمين أداء أوباما ،وهو التصنيف
األعلى له حتى اآلن من كافة المجموعات الدينية الرئيسية.
االنتماء السياسي

مقارنةً بأية مجموعات دينية أمريكية رئيسية ،فإنه لدى األمريكيين المسلمين الثقة
األكبر في نزاهة انتخابات البلد .غير أنهم ،مقارنةً باألمريكيين من المجموعات
الدينية األخرى ،أقل ثقة في مكتب التحقيقات الفدرالي والجيش ،من بين الجهات
األمريكية التي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بما يُعرف بـ "الحرب على اإلرهاب" في أعقاب
هجمات  11سبتمبر.
األمريكيون المسلمون هم األقل احتماالً ألن يكونوا مسجلين في قوائم االنتخاب
مقارنة بأعضاء أية مجموعة دينية رئيسية ( ،%65مقارنة مع  %91من
األمريكيين البروتستانت واليهود) .وقد يرجع هذا إلى أنه على الرغم من أن
غالبية األمريكيين المسلمين قد ولدوا في الواليات المتحدة ،فإن العديد منهم من الجيل
األول من المهاجرين وقد ال يكونون مواطنين بعد .المسلمون األمريكيون ،بمتوسط
عمر  36عاماً ،هم أيضا ً أصغر بدرجة ملحوظة من أصحاب الديانات األخرى -وهي
سمة أخرى غالبا ً ما ترتبط بمستويات منخفضة لتسجيل الناخبين.
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حول مركز غالوب أبو ظبي

مركز غالوب أبو ظبي هو مركز بحثي تابع لغالوب ومقره عاصمة دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وهو نتاج شراكة بين غالوب ،المؤسسة الرائدة في العالم في أبحاث
الرأي العام ،وديوان سمو ولي عهد أبو ظبي.
بنا ًء على عمل غالوب المؤثّر في مجال دراسة آراء المسلمين ،يق ّدم مركز غالوب أبو
ظبي بحثا ً فريداً عن مواقف وطموحات المسلمين حول العالم .وإضافة إلى نطاقه
العالمي ،ير ّكز مركز غالوب أبو ظبي على األولويات المح ّددة لقاعدته اإلقليمية ويق ّدم
تحليالً ورؤى مبتكرة ألهم التحديات االجتماعية التي تواجه دولة اإلمارات العربية
المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
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تخللت العامين الماضيين سلسلة من الهجمات اإلرهابية المحلية تم تنفيذها والشروع
فيها على حد سواء .وال يقترن المسلمون بغالبية هذه المخططات ،وقد ق ّدم غيرهم من
المسلمين معلومات حيوية لسلطات إنفاذ القانون عن أولئك المتورّطين .ومع ذلك،
طالما وضعت هذه األحداث المجتمع المسلم األمريكي في موقف دفاعي.
وباعتبار هذه الديناميكيات المعقدة كخلفية ،يستكشف هذا التقرير تساؤالت بشأن
االنتماء السياسي ،واالجتماعي ،والروحاني لمسلمي أمريكا .وعالوة على ذلك،
يعرض محلّلونا عدداً من التوصيات التي تستند إلى أدلة لقادة المجتمع الحكومي
والمدني العاملين على مجال التكامل اإلسالمي األمريكي.
ولم يكن لهذا التقرير أن يكون ممكنا ً دون المساهمات الهامة لكل من ستيف كرابتري،
وصوفيا كلتش ،ونيكول نوراث ،ومحمد يونس .وقد ق ّدم ك ّل من كين كلتش ،وكيلي
نيميكاي ،وإريك أولسن تحليالً للبيانات .وشارك ك ٌل من جون كليفتون ،وليماري
موراليس ،وغيل مولر ،وفرانك نيوبورت في التنقيح وتقديم المالحظات .كما تحرّى
فريق التحرير الذي يشمل بن كليما وسوزان سورنسون ،الدقة في التقرير .وأتم
التصميم والتخطيط ك ٌل من سامانثا أليمانج ومولي هاردن .كما نوجه شكراً خاصا ً
لجيف بيشتولت عن إدارة العمليات .وتأتي أجزاء كبيرة من بيانات هذا التقرير من
االستفتاء الليلي لمركز غالوب .جزيل الشكر لباتريك بوجارت ،وجيف جونز ،وفرانك
نيوبورت ،وكامل فريق استفتاءات غالوب الليلية لقيامهم بتوفير قدر كبير من المحتوى.
كما يسعدنا التعاون في هذا البحث مع الدكتورة جوسلين سيزاري من برنامج اإلسالم
في الغرب بجامعة هارفارد ،والدكتور جاستن غيست من دائرة الشؤون الحكومية
بجامعة هارفارد .فقد كانت أفكارهما ،وخبرتهما ،وتحليالتهما ال تق ّدر بثمن بالنسبة
لهذا التقرير.
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مقدمة

بعد مرور عشر سنوات على هجمات  11سبتمبر عام  ،2011رأى باحثون في مركز
غالوب لدراسات آراء المسلمين ،وفي مركز غالوب أبو ظبي المنشأ حديثاً ،ضرورة
لقياس التق ّدم الذي تحقّق والذي سيتم تحقيقه بشأن االنتماء اإلسالمي األمريكي .وبنا ًء
على تقريرنا في أوائل عام  2009بشأن مجتمع أمريكا اإلسالمي ،مسلمو أمريكا:
لوحة وطنية ،يرصد هذا التحليل التغيير الحادث منذ عام  ،2008ويتع ّمق في مواضيع
بحثية اجتماعية وسياسية جديدة تعكس مناظرات جمهور العامة الحالية.
قاس تقريرنا األخير الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع تم دفعه إلى دائرة الضوء
بعد أحداث  11سبتمبر بعد أن كان غير معروف نسبياً .وقد اكتشفنا وجود مجتمع من
المتعلمين ،والعاملين ،ورواد المشاريع الخاصة ،والمتنوعين ثقافياً ،والذي تعكس
نقاط قوته وصراعاته أمريكا ككل .في الوقت ذاته ،وجد باحثونا أن الشباب األمريكي
المسلم ،الذي أمضى سنوات تكوينه خالل "الحرب على اإلرهاب" ،كان أقل احتماالً
ألن يتم تصنيفه على أنه مزدهر مقارنةً بنظرائه في الجيل ،و أكثر عرضة ألن
1
يتعرّض لمشاعر سلبية مثل الغضب.
منذ عام  ،2008انتخب األمريكيون أول رئيس لهم من أصل أفريقي ،وهو مسيحي
ذو جذور عائلية مسلمة .لقد ح ّدد الرئيس باراك أوباما ،الذي يتمتع بنسبة قبول %80
بين مسلمي أمريكا ،تحسين العالقات مع المجتمعات المسلمة كأولوية قصوى في بداية
حملته االنتخابية .وكان أوباما أول رئيس أمريكي في التاريخ يذكر مسلمي أمريكا في
خطاب تنصيبه ،وقد أشار إلى مسلمي الواليات المتحدة بشكل متكرّر منذ ذلك الحين،
بما في ذلك في خطابه بالقاهرة عام  .2009وهو يواصل التأكيد على أن المسلمين هم
اآلن ،وكانوا دائماً ،جزءاً من أمريكا.
في الوقت ذاته ،فإن الجدل الدائر حول المركز الثقافي اإلسالمي المقترح إقامته
بالقرب من أرض الصفر ،وجلسات دعاوى نائب نيويورك بيتر كينج بشأن "التطرف
اإلسالمي" ،وتطبيق التشريعات "المناهضة للشريعة" في عدد من الواليات يضع
المجتمع األمريكي المسلم في العناوين الرئيسية بشكل مكثف .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
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العامة ،وهم أكثر تشككاً في سلطات إنفاذ القانون من المجموعات الدينية األخرى في الواليات المتحدة .وبالرغم من هذه
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