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دراسة دیموغرافیة  
 للمواطنین المسلمین

 قسم الثقافة والتراث

 السكان المسلمون في اسبانیا
(مذاھب سنیة) األكثر  الحنفيو المالكيالخمس السائدة بین المسلمین، نجد المذھبین بین المذاھب من 

انتشارا في اسبانیا، یلیھا بدرجة أقل كل من المذھب الشافعي والحنبلي، وھما مذھبان سنیان أیضا، 
 انتھاء بالمذھب الجعفري (شیعي)، اضافة الى اتجاھات صوفیة صغیرة على شكل زوایا.

 االسبانیةمن حیث األصل القومي، نجد الكتلین االكبر عددا من السكان المسلمین، كمتوسط عام، ھي 
بنسب عالیة في بعض البلدیات مثل برشلونة وبادالونا  الباكستانیین، إضافة الى المغربیةو

) الردة() وغیسونا طركونةفي سالو ( السنغالیینولوغرونیو (الریوخا)، وكذا  ة(برشلونة)، أو بلنسی
أو ایخیا دي لوس كابییروس (سرقسطة)  ألقنتفي  الجزائیریین) وبونتبدراأو الكرونیا وبیغو (

ین (بونتبدرا). أما الباقي فیضم جنسیات مختلفة بأعداد مھمة. من خالل احصائیات السكان لوال
الساكنة والدیانات عن طریق جنسیتھم یمكننا تحدید نسب تقریبیة توضح لنا نسبة المسلمین من 

 االجمالیة.

 من بین المسلمین من أصول مھاجرة، تبرز أربع مناطق جغرافیة المنشأ:

 المغرب العربي
 غرب افریقیا

 الشرق األدنى
 الشرق األوسط

انطالقا من  ھذه المناطق الجغرافیة وغیرھا ، توالت موجات الھجرة منذ األربعینیات أشخاص 
حفادھم الیوم أبناء. أیضا منذ نھایة الستینیات بحث بعض ألاكتسبوا الجنسیة اإلسبانیة  والذین أصبح 

الناس اعتنقت  تحقیق ذواتھم، مما نتج عنھ فئة منلمختلفة  معتقدات عن األصلیونالمواطنین االسبان 
اإلسالم، وتوخیا للدقة الشرعیة والداللیة، یلزم أن ندعوھم بالعائدین ألنھم ببساطة استعادوا دینھم 

 الطبیعي األصلي. وبالتالي تبرز المجموعات التالیة من المسلمین الوطنیین:

 الطبیعیون
 المجنسون

 السبتیون والملیلیون
 المنحدرون من الطبیعیین

رافي، تتمركز الحصة االكبر من المواطنین المسلمین في النصف الجنوبي حسب التموقع الجغ
 مدریدو قطالونیة و األندلسالشرقي من البالد ونخص بالذكر المناطق ذات الحكم الذاتي في كل من 

، مع وجود أقلیة في الشمال الشرقي  لشبھ الجزیرة. ملیلةو سبتة، ونسبة في ةمرسی، تلیھا بلنسیة  و
 ، ونسبة في سبتة وملیلة. مرسیةبنا المقاطعات نجد في الطلیعة برشلونة ومدرید ، تلیھما أما اذا رت
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فرص العمل والسكن التي تؤثر على المھاجرین الداخلیین، المتمثلة في ومن المقرر أن نفس العوامل 
عن ھي عینھا المحددة لحركة باقي المواطنین، مع الكشف عن بعض التغییرات السكنیة للباحثین 

، إال فیما ٪)40(النساء  العامة في عدد الساكنة المسلمة المھاجرة أقل عمل، مما یدل على الزیادة
، وزیادة عامة في عدد ملیلةو ، مدریدسبتة ، برشلونة، قاصرش،البلیار ةیخص التراجع في محافظ
، ینزل حیث ، ملیلةو قرطبة ،سبتة اتمحافظإال في  ٪)49(الرجال  السكان المسلمین االسبان

وبین اإلسبان، والتي أثرت على  بنسبة أقل بین المسلمین المھاجرینمواصلة االتجاه التصاعدي العام 
 تراجع طفیف٪)، إال 45(النساء  المعدل العام، بین الطبیعیین والمجنسین والنمو العام للساكنة المسلمة

 .ملیلةو سبتة ةمحافظفي 

من المواطنین المسلمین ھي برشلونة  وسبتة  وملیلة  ومدرید، وتبقى البلدیات التي یقطنھا  أكبر عدد 
. من حیث النسب المعتبرة للساكنة المسلمة في البلدیة یمكننا تسلیط مرسیة ) وةتلیھا اإلخیدو (المری

)، تاالیویال جیرونة) وسالت (ة)، نیجار (المریةالضوء على ألبونیول (غرناطة)، ال موجونیرا (المری
 ).مرسیةباتشیكو ( ) وتوريقاصرش(

 مصادر إحصائیة
 

یعد السجل البلدي للساكنة بتنسیق مع معھد اإلحصاء الوطني مرجعا أساسیا للتعرف على السكان 
الحالیین لسبتة وملیلیة من المسلمین، فضال عن معرفة مفصلة عن السكان األجانب األصلیین من 

دائم لدى األمم المتحدة في جنیف (سویسرا) لمنظمة التعاون اإلسالمي بتمثیل  57الدول األعضاء 
ونیویورك (الوالیات المتحدة األمریكیة). بالرغم من وجود المسلمین في كل بلد في العالم بنسب 

جنسیة بعد التحقق من أن  29ـمختلفة ، أغلبیات أو أقلیات، في ھذه الدراسة أخذت  القیمة المطلقة ل
لمسلمة المھاجرة من أوروبا وأمریكا أساسا، دون احتساب النتیجة تعد عامل تعویض عن األقلیات ا

 المسلمین األمریكیین من أصل اسباني.

أخذ بعین االعتبار أقل نومع ذلك، لتحلیل أي جنسیة على وجھ الخصوص من ھذه الدراسة یجب أن 
٪، وساحل 21٪،  الكامیرون 61٪، بوركینا فاسو 25نسب المواطنین المسلمین حسب الدول: بنین 

 .٪14٪ وتوجو 50٪ ونیجیریا 60٪ لبنان 43٪، وغینیا بیساو 39العاج 

ة األوروبیَّةو االتحاد األوروبي  %).4( 18.800.652 :2021 في الرابطة التجارة الحرَّ

الذین  األشخاص وزارة العدل الھیئات الدینیة المعترف بھا  وكذا عنالبیانات  الرئاسةوتقدم وزارة 
منحوا الجنسیة اإلسبانیة، ووزارة الداخلیة األئمة المنتسبین، ووزارة التربیة والتعلیم للطالب األجانب 
ومدرسي الدین، وتتم مراجعة ومقارنة البیانات مع اتحاد الجمعیات اإلسالمیة باسبانیا للحصول على 

 أكبر قدر من الدقة.

م معاییر المعھد الوطني لإلحصاء التابع لوزارة االقتصاد لدراسات الدیمغرافیة ، یتم استخدالبالنسبة 
 الھجرة لمعرفة نسب نمو السكان المسلمین. مرجعا، سواء فیما یخص الوالدات أو الوفیات أو

 :وبھذه الطریقة ، نشیر إلى نوعین من مصادر المعلومات الموثوقة

 سجالت اإلدارة العامة للدولة •

 اتحاد الجمعیات اإلسالمیة بإسبانیاسجالت  •

https://ucide.org/
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 دراسة تحلیلیة
اكتساب مواطني الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي للجنسیة اإلسبانیة ، وفقًا لبیانات 

 وزارة العدل:

 

 

المغربیة  الخالفةعلى مستوى اإلجراءات العادیة للجنسیة، تبرز نسبة مھمة لتجنیس موالید منطقة 
إیفني والصحراء، وكذلك عملیة تجنیس سیدي السابقة تحت اإلدارة اإلسبانیة ، والمقاطعات السابقة ب

) اللذین كانوا حتى ذلك الحین بال جنسیة ورفع التعلیق لسنة 1990-1986مسلمي سبتة وملیلیة (
2013. 

 التالي: مع األخذ في االعتبار العمر المتوقع في كل فترة ، نحصل على الجدول
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 المسلمون التجنیس

 29.027 1968/1997 سنة 30فترة 

 61.086 1998/2007  عشریة

 421.577 2008/2021  سنوات

 511.690 سنة 54المجموع 
 

للجنسیة اإلسبانیة ، أخذا بعین االعتبار أبناء  الحاملین من خالل دراسة النمو السكاني لنسل المسلمین 
 المھاجرین السبتیین والملیلیین نحصل على المعلومات التالیة:

 

 

باحتساب أكبر مجموعة من المتغیرات مثل الوالدات / الوفیات ، الھجرة والنزوح، نحصل على 
 الجدول التالي للمسلمین االسبان:

 المسلمون المواطنون اإلسبان

 31.086 السبتیون

 33.069 الملیلیون

 9.100 السبتیون والملیلیون المھاجرون

 511.690 المجنسون

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

 من المجنسین

 من المھاجرین

 من الطبیعیین

 المنحدرون

 أبناء أحفاد
 أحفاد
 أبناء
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 28.520 الطبیعیون

 559.406 المنحدرون

 145.541- المھاجرون والمتوفون

 1.027.330 العدد اإلجمالي للمسلمین اإلسبان
 

 المسلمون االسبان:
 ، یمثل المسلمون المقیمون في إسبانیا المجموعات المتباینة التالیة:عتبار جنسیة المنشأبا

 

 إلقامةاجنسیة المنشأ وإقلیم 
 

فیما یلي عرض لألرقام اإلجمالیة للسكان المسلمین في إسبانیا، مفصلین بذلك البیانات وفقا ألقالیم 
 الحكم الذاتي، وجنسیة السكان وكذا المقاطعات.

بناء على المعلومات القیمة للسجالت البلدیة للسكان.  وتكون أعداد  یتم إعداد ھذه اإلحصاءات
األجانب الذین لدیھم عمل و / أو تصاریح إقامة أقل نظرا لعدم إدراج القاصرین أو البالغین وتتناقض 

 أرقام المواطنین األسبان مع سجالت الجماعات اإلسالمیة في كل منطقة مستقلة.

عدد البلدیات حسب المقاطعة حتى یمكن تقدیر الكثافة الدیموغرافیة  ویعبر الجدول المرفق أیضا عن
 للسكان المسلمین األسبان أو األجانب حسب المقاطعة أو اإلقلیم المحكوم ذاتیا:

 

 الطبیعیون
 الملیلیون السبتیون

 األبناء  المجنسون

 األحفاد

 األبناء األحفاد
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 المجموع اإلسبان األجانب البلدات المقاطعات األقالیم المحكومة ذاتیا

 األندلس

 82.736 103 ةألمری

217.752 

45.370 

169.176 

128.106 

386.928 

 28.347 13.009 15.338 45 قادش

 9.572 5.076 4.496 77 قرطبة

 41.359 18.776 22.583 174 غرناطة

 32.401 11.005 21.396 80 ةولب

 16.318 8.050 8.268 97 جیان

 98.132 52.010 46.122 103 مالقة

 32.693 15.880 16.813 106 إشبیلیة

 أراغون
 9.019 202 وشقة

43.740 

6.182 

25.694 

15.201 

 9.615 3.571 6.044 236 طرویل 69.434

 44.618 15.941 28.677 293 سرقسطة

 9.553 9.553 3.205 3.205 6.348 6.348 78 أستوریاس أستوریاس

 66.830 66.830 24.145 24.145 42.685 42.685 67 البلیار البلیار

 كناریاس
 21.338 34 الس بالماس

30.553 
36.484 

49.618 
57.822 

80.171 
 22.349 13.134 9.215 54 تنریفي

 6.401 6.401 1.829 1.829 4.572 4.572 102 كانتابریا كانتابریا

 قشتالة ولیون

 3.531 248 آبلة

31.058 

2.072 

18.277 

5.603 

49.335 

 9.198 4.035 5.163 371 برغش

 7.597 2.711 4.886 211 لیون

 2.906 650 2.256 191 بالنثیا

 4.615 1.744 2.871 362 شلمنقة

 5.955 2.428 3.527 209 شقوبیة

 3.458 1.517 1.941 183 سریة

 8.562 2.733 5.829 225 بلدالولید

 1.441 387 1.054 248 سمورة

 قشتالة المنشا

 9.699 87 البسیط

51.007 

3.467 

32.993 

13.166 

84.000 
 10.999 4.712 6.287 102 ثیوداد لایر

 7.860 2.027 5.833 238 قونقة

 15.219 6.767 8.452 288 وادي الحجارة

 36.756 16.020 20.736 204 طلیطلة

 كطالونیا

 236.529 311 برشلونة

386.570 

163.585 

254.531 

400.114 

641.101 
 100.057 40.914 59.143 221 جیرونة

 53.047 16.565 36.482 231 الردة

 87.883 33.467 54.416 184 طركونة

 35.439 35.439 31.086 31.086 4.353 4.353 1 سبتة سبتة

 بلنسیة
 74.509 141 ألقنت

153.122 

39.951 

96.331 

114.460 

 44.237 21.565 22.672 135 قسطلونة 249.453

 90.756 34.815 55.941 266 بلنسیة

 استریمادورا
 2.884 165 بطلیوس

8.667 
3.868 

12.450 
6.752 

21.117 
 14.365 8.582 5.783 223 قاصرش

 غالیسیا

 6.688 93 الكرونیا

16.715 

2.685 

7.455 

9.373 

24.170 
 5.139 1.539 3.600 67 لوغو

 2.212 597 1.615 92 أورینسي

 7.446 2.634 4.812 61 رةدبونتب

 314.451 314.451 196.169 196.169 118.282 118.282 179 مدرید مدرید

 43.645 43.645 33.069 33.069 10.576 10.576 1 ملیلیة ملیلیة

 135.273 135.273 29.313 29.313 105.960 105.960 45 مرسیة مرسیة

 35.644 35.644 12.306 12.306 23.338 23.338 272 ةنابار نابارة

 بالد الباسك
 13.641 51 ألبة

53.180 
6.646 

20.332 
20.287 

 30.057 6.815 23.242 88 غیبوسكوا 73.512

 23.168 6.871 16.297 112 بسكاي

 22.831 22.831 9.353 9.353 13.478 13.478 174 الریوخا الریوخا

(19) (52) (8.131) 1.321.956 1.027.332 2.349.288 
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 إسبانیا

 المغرب

 الجزائر
 بنغالدش أخرى

 باكستان
 نیجیریا السنغال

 مالي غامبیا
 غینیا

 الجنسیات
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 المجموع أخرى السنغال باكستان نیجیریا المغرب مالي غینیا غامبیا إسبانیا بنغالدش الجزائر األقالیم
 386.928 12.544 15.854 5.136 4.188 162.847 7.967 1.430 1.886 169.176 858 5.042 األندلس

 69.434 2.115 4.243 3.019 955 22.373 2.600 882 2.295 25.694 28 5.230 أراغون

 9.553 474 1.490 356 300 3.053 38 74 27 3.205 50 486 أستوریاس

 66.830 1.360 5.012 2.171 2.095 28.931 867 215 209 24.145 520 1.305 البلیار

 80.171 4.385 3.626 556 1.284 18.345 637 495 220 49.618 580 425 كناریاس

 6.401 740 685 295 209 2.207 56 45 37 1.829 20 278 كانتابریا

 49.335 1.568 1.281 1.038 316 24.011 832 187 279 18.277 192 1.354 قشتالة ولیون

 84.000 2.000 1.727 1.481 1.215 40.316 1.850 345 291 32.993 113 1.669 قشتالة المنشا

 641.101 18.515 25.250 55.690 6.408 234.344 8.432 4.058 15.937 254.531 8.614 9.322 كطالونیا

 35.439 22 1 0 2 4.322 0 1 0 31.086 0 5 سبتة

 249.453 8.124 6.589 15.331 3.772 91.005 2.735 719 494 96.331 423 23.930 بلنسیة

 21.117 282 266 400 53 7.299 93 40 35 12.450 8 191 استریمادورا

 24.170 2.021 3.325 652 555 8.777 125 85 86 7.455 136 953 غالیسیا

 314.451 13.657 3.746 3.862 7.608 77.052 1.905 1.225 363 196.169 6.776 2.088 مدرید

 43.645 44 5 2 4 10.501 2 2 1 33.069 0 15 ملیلیة

 135.273 1.636 3.341 1.063 1.237 92.299 2.006 532 618 29.313 155 3.073 مرسیة

 35.644 746 1.114 785 1.414 16.542 307 170 67 12.306 13 2.180 نابارا

 73.512 3.433 5.175 5.907 4.520 26.776 901 477 291 20.332 374 5.326 بالد الباسك

 22.831 357 233 2.532 110 8.943 308 127 51 9.353 4 813 الریوخا

(19) 63.685 18.864 1.027.332 23.187 11.109 31.661 879.943 36.245 100.276 82.963 74.023 2.349.288 
 

 توزیع الجنسیات األخرى:
) ، مصر 5.233) ، كوت دیفوار (6.167) ، الكامیرون (1.507) ، بوركینا فاسو (336) ، بنین (5.514) ، تركیا (4.999): ألبانیا (74.023دول أخرى (

) ، إندونیسیا 1.052المملكة العربیة السعودیة ()، 3.091) ، تونس (454) ، توغو (691) ، سیرالیون (8.810) ، موریتانیا (4.576)، غینیا بیساو (4.399(
 ).8.005) ، سوریا (2.820) ، لبنان (3.450) ، كازاخستان (1.370)، األردن (2.005) ، العراق (7.440)، إیران (2.104(

 جنسیة ، بما في ذلك اإلسبانیة) 30(تم إحصاء  
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 :المدرسونوالتالمیذ المسلمون 
 

، تمت المصادقة على محتوى أو مناھج التدریس الدیني اإلسالمي ، وكذلك االتفاق على  1996م في عا
 عشر اقلیما  فقط  تقدم  الحد األدنى من المتطلبات القانونیة. خمسةتوظیف األساتذة لتدریس المادة، إال أن 

 یتوزع التالمیذ على النحو التالي:

 
ومن خالل الحكم ، مرسیة ا، تلیھمدریدو برشلونةعدد من التالمیذ المسلمین حسب المقاطعات، یتوزع أكبر 

 .مرسیةومدرید و بلنسیةالذاتي، تبرز قطالونیة، تلیھا األندلس و

یقدم التعلیم االولي مضامین أساسیة في مرحلة التعلیم االبتدائي، لتدریس الدین اإلسالمي في اقالیم األندلس 
 في مرحلة یقدمو ،واستریمدورا ومدرید وبالد الباسك بلنسیةوالمنتشا  وقشتالة جزر البلیاروري وجزر الكنا

لم یتم  ،والریوخا مرسیةو قطالونیةو وسبتة وملیلیة وقشتالة ولیون أراغون في اقالیم الثانويو االبتدائي التعلیم
یتطور التعاقد على المستوى الوطني على النحو . نبارةو یاوأستوریاس وغالیس كانتابریا اقالیمفي  بعد التدریس

 التالي:
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من خالل دراسة كثافة الطالب في المدارس االبتدائیة والثانویة العمومیة، یمكن االستدالل على 
احتمالیة وجود طلب على الطالب وبالتالي تعیین المعلمین ، مع األخذ بعین االعتبار نسب التالمیذ/ 

 .)6.081/233( نبارةقلیم إ) في 1في  10المركز (أكبر من أو تساوي 

 

 األساتذة التالمیذ المستھدفون التالمیذ المھاجرون التالمیذ اإلسبان األقالیم
 38 56.731 29.697 27.034 األندلس

 6 11.649 8.166 3.483 أراغون

 0 1.175 815 360 أستوریاس

 4 10.993 7.486 3.507 البلیار

 1 10.196 3.488 6.708 كناریاس

 0 855  615 240 كانتابریا

 9 7.524 5.314 2.210 قشتالة ولیون

 4 11.536 6.547 4.989 قشتالة المنشا

 5 102.177 64.677 37.500 كطالونیا

 15 7.072 759 6.313 سبتة

 7 41.434 27.220 14.214 بلنسیة

 8 3.171 1.456 1.715 استریمادورا

 0 2.963 2.067 896 غالیسیا

 8 49.291 19.056 30.235 مدرید

 11 9.206 2.175 7.031 ملیلیة

 16 26.345 21.387 4.958 مرسیة

 0 6.081 4.198 1.883 نابارا

 6 12.236 9.435 2.801 بالد الباسك

 6 4.144 2.854 1.290 الریوخا

 144 374.779 217.412 157.367 المجموع الوطني
 

4 1 

18 18 20 20 

35 33 
41 46 46 46 46 46 46 47 48 

55 
61 

76 80 
93 

106 

144 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 التعاقد

 األساتذة



 

 12 

 المساعدة الدینیة
بالنسبة لدیانات  السجونتمت الموافقة ونشر المرسوم المنظم للمساعدة الدینیة في  2006في عام 

تم التوقیع على اتفاقیة اقتصادیة لمساعدي  2007األقلیات الموقعة على اتفاقیة مع الدولة، وفي عام 
 الباسكمع إقلیم  2021في عام و كطالونیام اتفاقیة مع إقلی 2008الدیني اإلسالمي، وقعت في عام 

، تم توقیع اتفاقیة المساعدة 2015بوجود صالحیات منقولة بالنسبة للمؤسسات السجنیة. في عام 
 .مراكز االحتجاز لألجانبالدینیة في 

، تم سن قانون خدمة المساعدة الدینیة في القوات المسلحة العضائھا الكاثولیك، وفي  1990في عام 
أعلن قانون الخدمة العسكریة الذین واصل تكریس طابعھ الكاثولیكي، في حین لم یتعاقد  2007سنة 

الماضي بالنسبة للوحدات العادیة ذات غالبیة من المسلمین التي كانت في   إمام عسكريمع أي 
 تستفید من خدمات إمام عسكري وفقیھ.

مع حكومة إقلیم  2018، تم توقیع االتفاق المؤطر لعام المستشفیاتلمساعدة الدینیة اإلسالمیة في ل
 .2021غالیسیا في عام  حكومة إقلیممع  للمراكز اإلصالحیةو مدرید.

 سالمیةالمؤسسات اإل
وھیئاتھا الفدرالیة، في سجل الھیئات الدینیة بوزارة العدل.  وقد یتم تسجیل الجمعیات الدینیة المختلفة، 

شكل كل من اتحاد الجمعیات اإلسالمیة في إسبانیا والفدرالیة اإلسبانیة للھیئات الدینیة اإلسالمیة عام 
بعد مفاوضات لتوقیع اتفاقیة للتعاون مع الدولة اإلسبانیة،  ، المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا 1992

 بعاتھ الالحقة.ومتا

یتم تشكیل الجمعیات الدینیة في كل بلدة أو حي مع وجود عدد كاف من المؤمنین ألغراض دینیة 
للجمعیة  رئیس، وھو ما تفشل فیھ في بعض األحیان، مع تعیین مقبرةو مسجدوذلك عبر افتتاح 

ت ذلك، أو في إحدى إسبانیا مباشرة،  إن ارتأبلھا، ویمكن أن تنضم إلى المفوضیة اإلسالمیة  إمامو
 الفدرالیات المنضویة تحت لوائھا.

 

األئمة  المقابر الجمعیات الھیئات األقالیم
 العسكریون

األئمة 
 المساعدون

األئمة في 
 السجون

 0 0 0 13 302 312 األندلس

 1 0 0 1 89 92 أراغون

 0 0 0 1 11 12 أستوریاس

 0 0 0 1 60 66 البلیار

 1 0 0 3 52 57 كناریاس

 0 0 0 0 6 6 كانتابریا

 0 0 0 3 57 60 قشتالة ولیون

 0 0 0 0 130 133 قشتالة المنشا

 8 0 0 6 370 378 كطالونیا

 1 0 0 1 67 70 سبتة

 2 1 0 5 246 253 بلنسیة

 1 0 0 0 29 31 استریمادورا

 0 1 0 0 30 31 غالیسیا

 2 2 1 1 141 151 مدرید

 1 0 0 1 15 17 ملیلیة

 0 1 0 1 131 134 مرسیة

 0 0 0 1 50 51 نابارا

 3 0 0 1 83 86 بالد الباسك

 0 0 0 1 26 29 الریوخا

 20 5 1 40 1.895 1.969 المجموع الوطني

 
 .واإلمام العسكري لمؤسسة السجن العسكریة یتعلق عدد أئمة المساعدة بالموفدین إلى مراكز اعتقال األجانب *
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لدفن معتنقین  بملكیة خاّصةمعظم المقابر تشغل قطعا أرضیة في المقابر البلدیة، إضافة إلى وجود مقبرتین  *
 .بلنسیةوریبا روخا دي توریا،  برشلونة ،بیولاالبو لدیانات متعددة: في ألكوبنداس، مدرید

في الماضي ، تجاوز عدد المقابر اإلسالمیة الثالثین والتي بنیت لدفن الجنود المسلمین القتلى وبسبب تزاید  *
 .أعدادھم خالل الحرب األھلیة اإلسبانیة ، لتسقط بعد ذلك في اإلھمال والنسیان

ود الجمعیات والفدرالیات، وعدد الجمعیات یتجاوز عدد عدد الھیئات الدینیة یتجاوز عدد الجمعیات، بسبب وج *
المساجد ، بسبب الصعوبات التي تواجھ بعض الجمعیات الدینیة للحصول على ترخیص وافتتاح مكان للعبادة ، ومن 

 .كیانات مسجلة على شكل جمعیات دینیة ، ولكن دون نشاط دیني عموميناحیة أخرى توجد 

 

(بما في ذلك  الرئاسةھیئة إسالمیا تابعا لوزارة  53، تم تسجیل 2022فیھا في نھایة عام 
 جمعیة ذات طبیعة عقدیة. 21جمعیة دینیة و  1.895، و )المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا

المفوضیة اإلسالمیة إلسبانیا ھي الكیان القانوني المسؤول عن تتبع اتفاقیة التعاون مع دولة 
لى مرسومھا التنفیذي من  قبل الحكومة من خالل مرسوم ، المصادق ع 1992إسبانیا لعام 

، الذي تدمج یموجبھا مختلف االتحادات والمجتمعات 2012وقرار التسجیل لعام  2011عام 
 .مع االعتقاالت والسجالت 2021و 2019وبحوث الشرطة في عام  الدینیة

 الھیئات الجمعیات الجمعیات الدینیة الفدرالیات المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا
CIC 1 11 0 12 

CIEUSKADI 1 3 0 4 

CISCOVA 1 64 1 66 

COMECAM 1 6 0 7 

FAICE 1 21 1 23 

FCIC 1 16 0 17 

FCMAE 1 24 0 25 

FECIM 1 4 0 5 

FECOM-CLM 1 3 0 4 

FECOMCYL 1 10 0 11 

FEERI 1 186 2 189 

FEMCOVA 1 34 0 35 

FEME 1 65 0 66 

FERIG 1 2 0 3 

FIARNARI 1 16 1 18 

FIC 1 4 0 5 

FICAIB 1 29 0 30 

FIDA 1 29 0 30 

FIDC 1 12 0 13 

FIEF 1 8 0 9 

FIRM 1 34 0 35 

FIVASCO 1 29 0 30 

UCAME 1 8 0 9 

UCIDE 20 893 9 922 

األساسي النظامبالجمعیات المسجلة   0 1 0 1 

الدینیة الھیئاتسجل بالجمعیات المسجلة   0 26 0 26 

 1.595 14 1.538 43 المجموع

 جماعة اإلخوان المسلمین. منسوبة إلى إلى الفدرالیات مع أعضاء األحمریشار باللون  *
إلى الكیانات الدینیة التابعة لوزارة العدل عبر القانون األساسي، والباقي تم إدراجھ في  االزرقویشار باللون  *

بموجب التدخل الحكومي وفقا لمرسوم  الرئاسةالمفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا من قبل سجل الھیئات الدینیة لوزارة 
 .األكثر عددا) (یتم تعیین التكرارات إلى من اتفاقیة التعاون مع الدولة االسبانیة ا، لتكون جزء2011
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، كما لم تقبل 2012و  2007لم تقبل اصالحات النظام االساسي للمفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا سنة 
 . 2016و 2015العدید من المسودات المقدمة بین ھذه السنوات، في حین تم قبول تلك المقدمة بین 

: 2016ورسمیا تضم مجالس ادارة المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا كما تنص القوانین الساریة لسنة 
عضوا  25المكونة من  اللجنة الدائمة، ورئیسمع منصب  أعضاء 15المكون من  مجلس االدارة

 في األقالیم.مندوبون للمفوضیة  19ولجان فنیة  8متناسبة مع عدد الجالیات الدینیة الممثلة، ویوجد ایضا 

 النسبة المسجلة في سجل الجمعیات الدینیة خارج المفوضیة المنضویة تحت المفوضیة الھیئات القانونیة
 %17 53   10 43 الفدرالیات الدینیة

 %33 21   7 14 الجمعیات العقدیة

 %19 1.895 357 1.538 الجمعیات الدینیة

 %19 1.969 374  1.595 المجموع

 

على المستوى اإلقلیمي، تم التوقیع على اتفاقیة إطار للتعاون بین حكومة إقلیم مدرید و اتحاد 
بین الحكومة اإلقلیمیة لكطالونیا  2002، في عام 1998الجمعیات اإلسالمیة في إسبانیا في عام 

حكومة تم توقیع اتفاق التعاون بین  2008) ، وفي عام FCIC( كطالونیاوالمجلس اإلسالمي في 
 مدینة ملیلیة والمفوضیة اإلسالمیة في ملیلیة (غیر المدرجة في المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا).

تضم المفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا كال من: فدرالیة الھیئات الدینیة اإلسالمیة في إسبانیا 
)(FEERI واتحاد الجمعیات اإلسالمیة في إسبانیا ،)UCIDE  اتحادًا) ،  20وھو فدرالیة تضم

 منضویة. غیر فدرالیة جمعیة 27اتحادًا و  43وغیرھا مما یصل عدده إلى  

ویلزم تصحیح أخطاء سجل الھیئات الدینیة لجمیع الكیانات المسجلة ككیانات دینیة، و الجمعیات 
المحدثة ألغراض دینیة، وتلك الذین ال تملك مكانا للعبادة وتلك التي یقل عدد الضامنین لھا من 

 شخصا. 20بالغین للكبار عن من ال

 FIEFو FECOI-NORTEو FAICEو CIVینسب إلى جماعة اإلخوان المسلمین: فدرالیات 
 ).FEERI(مسجلة في  CCRIVو CIFRوجمعیات 

 الخالصات
مع األخذ في االعتبار عدد المواطنین المسلمین في إسبانیا ، في نھایة ھذه الدراسة ، یمكن استخدام نسبة مئویة 

 المسلمین على المستوى الوطني كتقدیر عام للحساب:عامة من السكان 

 من مجموع السكان ، بما فیھم اإلسبان واألجانب. ٪ 4 یمثل المسلمون حوالي
٪ من 19٪ من المغاربة و 37( مھاجرون٪ منھم 56في حین  إسبان٪ من المسلمین 44

 جنسیات أخرى).
 المسلمین ال یتلقون التعلیم الدیني. الطالب ٪ من 90
 الدین اإلسالمي عاطلون عن العمل. مدرسي٪ من 80

على المستوى البلدي أو اإلقلیمي أو المستقل ، ال یتم تحقیق متوسط ھذه النسب ، بسبب الكثافة السكانیة 
 المختلفة في جمیع أنحاء الجغرافیا اإلسبانیة.

عامل مع بعض النسب المئویة التقریبیة فیما یتعلق باألرقام المتعلقة بالخدمات الدینیة اإلسالمیة ، یمكن أیضا الت
 على المستوى الوطني:

، في حین ال بالمفوضیة اإلسالمیة في إسبانیا ٪ من الجماعات الدینیة اإلسالمیة مرتبطة81
 ٪ منھا غیر مدمج.19یزال 

 أو مكان للصالة . مسجد ٪ من الجمعیات اإلسالمیة تفتقر إلى  12
 للمسلمین. مقبرة إلى٪ من الجمعیات اإلسالمیة تفتقر  95

 



 

 

 

 

 

 
 

 سالمیةاإل سرقسطة مدخل مقبرة
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