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«حجت االس�لام و المس��لمين عبدالكريم كاظم الحبيل» متولد شهر «طاروت» از
منطقة شيعهنش��ين شرق عربستان سعودي است .وي پس از تحصيالت ابتدايي و
متوسطه ،براي تحصيل در علوم حوزوي ،راهي ايران و حوزة علمية قم شد.
طي مدارج حوزوي ،در سال  1366به موطن خويش
عبدالکريم کاظم الحبيل پس از ّ
بازگشت و به تبليغ معارف اسالمي و تدريس تعاليم شيعي پرداخت .وي همچنين
امور مذهبي مردم اين منطقه را مديريت کرد.
او پس از تش��ديد س��ختگيريهاي وهابيان دس��تگير و به مدت  9سال زنداني
ش��د كه دو س��ال و نيم از اين مدت را به شكل مس��تمر گذراند؛ اما پس از آزادي،
فعاليتهاي خود را از سر گرفت و حتي « اقامة نماز جمعه در قطيف» و « مديريت
و اعزام كاروانهاي حج» را بر فعاليتهاي پيشينخود افزود.
در سفر كوتاهي كه به جمهوري اسالمي ايران داشت؛ نشریه «اخبار شیعیان» با
وی دربارة اوضاع ش��يعيان عربستان ،مصاحبهای اختصاصی انجام داد که برای
آگاهی بهتر و بيشتر از وضعیت شیعیان آن دیار تقدیم میکنیم:

اخبار شيعيان :شيعيان عربستان بيشتر در چه مناطقي از اين کشور ساکناند؟

ـ بيش��تر شيعيان در منطقة شرقي عربستان ،در حاشية خليج فارس ـ از قطر تا نزديک کويت ـ
س��اکن هستند و نواري شيعه نشين را شكل دادهاند كه شامل استان «اَحساء» تا «قطيف» ميگردد.
بعضي از شيعيان نيز در «مدينه منوره» ساکن هستند و بعضي هم در شهر مهم «جدّه»
در جنوب عربس��تان در منطقه نجران و در مرز يمن هم برخي شيعيان اثنيعشري و اسماعيلي
زندگي ميكنند.
اخبار شيعيان :با اين تفاصيل ،چند درصد از جمعيت عربستان شيعه هستند؟

ـ نس��بت شيعه در عربس��تان تقريباً يک دهم جمعيت است؛ يعني حدود دو ميليون و هفتصد
هزار نفر هستند.
اخبار شيعيان :آيا براي مديريت شيعيان در عربستان ،سازماندهي و سيستم مشخصي وجود
دارد؟

ـ با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي عربستان ،ادارة امور شيعيان اين كشور به طور رسمي
تحت اش��راف جمعيت ،حزب يا تشکل خاصي ـ مثل مجلس اعلي ـ نيست؛ بلکه علماي بزرگ،
شيوخ و شخصيتهاي علمي ،متک ّفل ادارة امور شيعيان هستند.
اخبار ش�يعيان :آيا طرح يا برنامهاي هم براي اين كه س�ازمان خاصي براي اين كار به وجود
بيايد نداريد؟

ـ البته اين درخواس��ت وجود دارد که ادارة مش��خصي تأس��يسگردد تا بهطور منظمتري به
امور شيعيان رسيدگي کند؛ اما به دليل وضعيت خاص سياسي و اجتماعي عربستان ،اجازة فعاليت
رسمي به تشکلها و احزاب شيعي داده نميشود.
اخب�ار ش�يعيان :با اين وضعيت ،آيا رس�يدگي ب�ه امور اجتماعي و خدماتي ش�يعيان دش�وار
نيست؟
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گفتوگو

ـ امور شيعيان تحت اِشراف علما و شخصيتهاي علمي مديريت ميشود و در بخش خدمات
و فعاليتهاي اجتماعي هم كارها با مباشرت جمعي از معتمدين و زير نظر علماي بزرگ صورت
ميگيرد.
اخبار شيعيان :نقش شما در ساماندهي امور شيعيان عربستان چيست؟

ـ در صدد هستيم شوراي علماي عربستان يا همان «مجلس العلما» را تشکيل دهيم .هم اكنون
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مقدمات شکلگيري اين شورا فراهم شده و تعدادي از علماي بزرگ عربستان ،هر دو هفته يک
بار تشکيل جلسه ميدهند و به بررسي مهمترين مسائل مرتبط با شيعيان عربستان ميپردازند .بنده
هم در چهارچوب همين فعاليتها ،سرپرستي امور شيعيان در داخل کشور را بر عهده دارم.
اخبار شيعيان :آيا اين شورا در مسائل بينالمللي هم موضعگيري ميكند؟

ـ بله؛ ش��وراي علما در زمينة مس��ائل و امور مهم مرتبط با اس�لام و شيعيان در سرتاسر جهان
فعاليت و اعالم موضع ميکند؛ مانند جنگ لبنان که بيانيه صادر شد و حجم زيادي از کمکهاي
شيعيان عربستان را جمع آوري و به لبنان ارسال كرديم.
اخبار شيعيان :وضعيت آزادي شيعيان در امور اجتماعي و مذهبي چگونه است؟

ـ برخورد دولت سعودي با فعاليتهاي شيعه دوگونه است:
 )1در مناطقي که اکثريت جمعيت با ش��يعيان اس��ت ،آزاديها و فعاليتها زياد اس��ت و امور
دين��ي و مذهبي؛ مانند نماز جماع��ت و جمعه ،فعاليتهاي ماه مبارک رمضان ،جلس��ات قرآن،
دورههاي کوتاه مدت براي جوانان ش��يعه در رش��تههاي مختلف ،حلقات قرائت و تفس��ير قرآن
و فعاليتهاي ديگر مش��مول اين آزاديها هس��تند؛ هر چند اگر احس��اس شود که اين فعاليتها
در حال گسترش اس��ت از آنها جلوگيري مينمايند؛ مث ً
ال اگر شهرک جديدي در همان مناطق
شيعهنشين ايجاد شود و شيعيان بخواهند حسينيهاي بسازند ،دولت اجازه نميدهد.
 )2در مناطقيکه شيعيان در اقليّت هستند ،محدوديتها زياد است و اجازة فعاليتهاي خاص
ديني داده نميش��ود؛ مانند منطقة «دمام» ،به اين بهانه که اين ش��هر شيعهنش��ين نيست و براي اهل
سنت است ،اجازة برپايي عزاداري حضرت سيدالشهدا 7داده نميشود.
علمای وهابی از ارتباط با ما میترسند
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اخبار ش�يعيان :طبق معمول ،در محافل ديني و سياسي ايران ،اين تفکر وجود دارد كه« ،ملك
عبداهلل» نسبت بهگذشته ،آزادي بيشتري بهشيعيان داده ودرمجموع نگاه مثبتتري به شيعيان و
تشيع دارد .آيا اين حرف درست است؟

ـ چگونگي برخورد دولت عربستان با شيعه ،به اشخاص مربوط نيست؛ يعني ارتباط مستقيمي
ب��ه مل��ک فهد يا ملک عبداهلل ن��دارد .براي دولت عربس��تان ،پيروي از اوضاع سياس��ي جهان و
منطقهاي مهم اس��ت .بعد از وقايع  11سپتامبر ،شاهد تح ّوالتي در منطقه بوديم و با ورود نيروهاي
چند مليّت��ي ،به رهبري آمريکا ،به منطقه و افغانس��تان و عراق ،اوضاع سياس��ي منطقه تغييرکرد.
عکسالعمل منطقي دولت عربس��تان هم اين بود كه همگام با اين تح ّوالت ،يک س��ري آزادي
سياس��ي در داخل کشور داد و شيعيان نيز از آزاديهاي سياسي برخوردار شدند .لذا نحوة تعامل

دولت عربستان با شيعيان ،بازخورد اوضاع و احوال جهاني و منطقهاي است و به اشخاص مربوط
نميشود.
اخبار ش�يعيان :آيا ش�يعيان در عربس�تان اجازة تبليغ براي گرايش اهل تس�نن به تش�يع را
دارند؟

ـ ب��راي فعاليتهاي تبليغي ممانع��ت چنداني وجود ندارد و ما با آزادي نس��بي ،فعاليتهاي
خودم��ان را انجام ميدهيم .در موارد جزئي و تبلي��غ چهره به چهره بايد بگويم ،اگر زمينه وجود
داش��ته باش��د ،اين کار را انجام ميدهيم .در منابر و خطابهها هم عقايد وهابيت را با اس��تدالل رد
ميکنيم .همچنين نقدهايي نيز بر وهابيت مينويس��يم و از ش��يعه دفاع ميکنيم و از آنها هراسي
نداريم.
اخبار شيعيان :با توجه به نگاه منفي وهابيت به شيعه ،آيا تالشي جهت تغيير اين ديدگاهها در
ميان خواص علماي وهابي و نيز تغيير ديدگاه عموم مردم وجود دارد؟

ـ توس��ط بنده و برخ��ي از علماي ديگر ،تالش صورت گرفته تا با علماي ميانهرو عربس��تان
ارتباط برقرار شود و سعي در تغيير نگاه آنها به تشيع داشته باشيم؛ اما با کمال تأسف حتي علماي
معتدل آنها اگر با ما رابطة حس��نه ايجاد كنند مورد تع��رض و هجمة علماي وهابي واقع و حتي
طرد ميش��وند و اعتبارش��ان را از دست ميدهند؛ مث ً
ال وقتي از «س��لمان العوده» دعوت شد تا از
مناطق شيعه نشين ديدار کند ،پاسخ داد« :از بازتاب اين امر در ميان وهابيها واهمه دارم!»
اخبار ش�يعيان :وضعیت اقتصادي ش�يعيان در عربستان چگونه اس�ت؟ و آيا داراي مناصب و
پستهاي دولتي هم هستند؟
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اخبار شيعيان :به نظر شما بهبود روابط ايران و عربستان در بهبود اوضاع شيعيان
عربستان تأثيرات مثبتي دارد؟

گفتوگو

ـ در مناصب رسمي و سياسي ،هيچ شيعهاي حضور ندارد و هيچ وزير ،سفير ،نمايندة مجلس و
استانداري از شيعيان نميباشد؛ اگر چه قبل از پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،وجود داشت.
امّا در امر تدريس ،رياس��ت بيمارستان ،دبيري و مديريت خيريه ،مسؤوالن شيعه وجود دارند.
در ش��رکتها و مؤسس��ات اقتصادي؛ مانند مدير بانک ـ چون بانکها غير دولتي هس��تند ـ هم
مديران ارش��د ش��يعه وجود دارند .وضع شيعيان در مناطق شرق عربس��تان بهتر است؛ چون شرق
عربستان ،منطقة پولخیز عربستان است و نفت آنجاست.
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ـ بهبود روابط ايران و عربستان ،به نفع شيعيان در ّ
کل منطقه است .هرگاه روابط متشنج است
به نفع شيعه نبوده و بازتاب منفي دارد و هرگاه اين روابط دوستانه ميشود ،اثر مستقيم بر اوضاع
شيعيان داشته و دارد.
اخبار شيعيان :اين مسأله که تشيع به عنوان تهديدي براي منطقه مطرح ميشود ،از کجا
نشأت ميگيرد؟

ـ البته اصل اين ذهنيت وجود دارد و کش��ورهاي عربي از قدرتمند ش��دن شيعه در هراساند.
مطرح کردن مس��ائلي مانند «هالل ش��يعي» و ترس از ش��يعه ،تبليغات بازوهاي تبليغي و فرهنگي
آمريکا و اسرائيل است.
اخبار ش�يعيان :به عنوان س�ؤال پاياني ،رفت و آمد شما و ديگر علماي شيعه و نيز شهروندان
شيعه سعودي به ايران مشکالتي براي شما ايجاد نميکند؟

ـ بنده  9سال در زندانهاي عربستان بودهام 10 .سال نيز ممنوع الخروج بودم و اين اولين سفر
بنده به ايران بعد از آن ده س��ال است .البته معلوم نيست بعد از اينكه به عربستان برگردم ،اوضاع
چگونه خواهد بود .اما در خصوص رفت و آمد مردم عادي ،مشکل خاصي وجود ندارد.
اخبار شيعيان :از اينکه در اين گفت و گو شرکت کرديد ،کمال تشکر را داريم.
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