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رة التي جـاءت تحـت    والعباThe Shia Revival) إنبعاث الشيعة(أو ) اإلنبعاث الشيعي(من عنوان الكتاب 

 Islam Will)  كيف ستشكِّل الصراعات الداخلية في اإلسالم صورة المستقبل فـي العـالم؟  (العنوان مباشرة 

Shape The Future?  How Conflicts Within  يمكن تصور الخلفية التي إنطلق منها الكاتب والصورة

الصراعات الداخلية في اإلسالم مـن تجاذبـات        التي يتوقّعها لمستقبل الشرق األوسط والعالم، وما سيكتنف         

  .طائفية ومذهبية سوف يكون لها دور كبير في تحديد معالم المنطقة

، وكما يعّرفه الناشر، واحد من األساتذة المبّرزين        ولّي نصر هذا عن عنوان الكتاب، أما عن هوية الكاتب فــ          

ويعتبر من المقّربين لـإلدارة      اإلسالم نفسه،     داخل ةوالمتخّصصين في دراسة الصراعات السياسية والالهوتي     

  .األمريكية وللرئيس بوش تحديداً

 أمريكا بعد إنتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية مباشرةً، وهو يعيش اآلن           إلىولد في إيران وهاجر مع والديه       

  .مع زوجته وولديه وإبنته في والية كاليفورنيا األمريكية

 سـبتمبر، وأن الواليـات المتحـدة        ١١كل شيٍء في العالم قد تحّول بعد أحداث          أن   ،يشير في مقدّمة كتابه   

 اإلسالم ويقرأونه قراءة أخرى تختلف عن تلك القـراءة التقليديـة            إلىاألمريكية وأصدقاءها راحوا ينظّرون     

  .٢٠٠١المألوفة التي كانت سائدة قبل حادث سقوط األبراج الشهير في أمريكا عام 

إحتشد ية أو هذه القراءة ـ كما يقول في المقدمة أيضاً ـ بعد أن شاهد األمريكان والعالم كيف تعّمقت هذه الرؤ

وفـي   العراقية بعد سقوط صدام وفي ذكرى أربعين اإلمام الحـسين            مليونا عراقي أو أكثر في مدينة كربالء      

  .ة يقظة الشيعة وإنبعاثهم بعد غياب أو تغييب إستمر قرون طويلإلىإشارٍة واضحة 

 الصراع المرير بين الطـائفتين الـسنّية والـشيعية       يحتوي الكتاب على دراسة معّمقة ومتابعة دقيقة لما سّماه          

وبعد أن يغوص في جذور الصراع السنّي ـ الشيعي وإمتداداته السياسية في العـالم   .  سنّة١٤٠٠وعلى إمتداد 

 منطقة الشرق األوسط إالّ في حالة واحـدة فقـط            أن السالم واالستقرار ال يمكن أن يعّما       إلى يشير   ،اإلسالمي

قيام أنظمة سياسية عادلة تتفهم جذور هذا الصراع وتقوم على أساس توزيع الثروة والـسلطة وفـق                 وهي  

المكّونات المذهبية العددية لكل قطر بعد منْح الجميع فرص متكافئة في التعبير عن هوياتها الدينية والطائفية                

  .ة في الحوار وصناعة القراروعبر الشراكة الحقيقي
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