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لقــد كانــت البحرين مســرحا لإلضطرابات الّسياســّية واإلجتماعية منذ فبراير/شــباط 

2011. وقــد تأثــر البحرينّيــون - بمختلــف فئاتهــم - بالمســيرات الّديمقراطّيــة التــي 

اجتاحــت دوال عربّيــة، وخاصــة يف تونــس ومصر بشــهر يناير/كانون الثانــي 2011. إّن 

الّتحــرك الكبيــر يف العالــم العربــي خالل تلــك الفترة، والــذي وصفته وســائل اإلعالم بـ 

»الرّبيــع العربــي«؛ حّفــَز عشــرات اآلالف عــى الّتظاهر يف الّشــوارع، واالعتصام ألســابيع 

يف دوار اللؤلــؤة بالمنامــة، عاصمــة البحريــن، للمّطالبــة بملكّيــٍة دســتورّية، وإنهــاء 

أطــوِل عهــٍد لرئيــس وزراء يف العالــم، الّشــيخ خليفــة آل خليفــة، الذي تــّم تعيينه يف 

منصــب رئيــس الــوزراء منــذ أكثــر مــن 44 ســنة. 

رّكــزت المطالــُب عــى إعطــاء المواطنين البحرينييــن الحّق يف انتخــاب حكومتهم، 

ومْنــح الّســلطة الّتشــريعّية للبرلمــان، وإجــراء اإلنتخابــات عــى أســاس المبــدأ العالمي 

»صــوت لــكل مواطــن«. كان هنــاك حضــور معّين مــن المواطنين والقيــادات من أهل 

الّســنة، وخاصــة بعــد االعتصــام بــدوار اللؤلــؤة، إال أّن أغلــب المتظاهريــن كانــوا مــن 

المواطنين الّشــيعة. يف 14 مارس/آذار 2011م؛ دخلت قواٌت عســكرّية من الّســعودّية 

واإلمــارات إىل البحريــن، يف مهّمــٍة معلنــة مــن ِقبــل قــّوات درع الجزيــرة العربّية، وهي 

حمايــة المواقــع الحيوية يف الجزيرة الّصغيــرة. )العربيــة 2011-3-14(1. 

يف 15 مــارس/آذار 2011، أصــدر ملــُك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة مرســوماً 

ملكيــاً بإعــالن حالــة الطــوارئ لمــدة ثالثــة أشــهر )وكالــة أنبــاء البحريــن()1( . يف وقــٍت 

الحــق؛ أعلنــت حكومــة البحريــن »تطهيــر« وهــْدم دوار اللؤلــؤة. ُقتل العشــرات، وأُلقي 

القبــض عــى اآلالف، أو ُفصلــوا مــن وظائفهــم. لــم يتــّم هــْدم دوار اللؤلــؤة فحســب؛ 

المقدمة

http://www.bna.bh/portal/en/news/449960 - 18 1( وكالة أنباء البحرين - المرسوم الملكي رقم(
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بــل تــم تغييــر اســمه، وأُطلــق عليــه تقاطــع الفــاروق. أّدت األزمــة يف البحريــن إىل 

تفتيــت الهوّيــة الوطنّيــة، وبناء حواجز قوّية بين الّشــيعة والســنة، وبين المؤيدين 

والمعارضة. كان الخالُف، وال يزال متأثراً بالّســياق اإلقليمي غير المســتقر، والصراعات 

الّطائفّيــة الحــاّدة، وخاّصــة يف العــراق واليمن. 
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     مــن الّضــروري لُصنـّـاع الّســالم ومبادرات المصالحة؛ أن يحــّددوا -بوضوح- الجهات 
المعنّيــة، والعناصــَر الفاعلــة يف عملّيــة ُصنــع الّســالم، وقبــل البــدء يف مشــاريع بنــاء 

الّســالم. يقــول ليــدراخ )2(  إّنــه بــدون تعريــف العناصــر الفاعلــة يف الّصــراع، ومبــادرات 
بنــاء الّســالم القائمــة؛ فإنــه مــن الّصعــب خلـْـق رؤيــٍة واقعّيــة قابلــة للّتطبيــق حــول 
كيفّيــة دْعــم وتنفيــذ وتعزيــز إرســاء بنيــٍة تحتّية للّســالم عــى المدى الطويــل )جون 

بــول ليــدراخ 1997()3(.  
     لذلك ال بّد لنا قبل البدء يف مبادرات بناء السالم؛ من القيام بثالثة أمور، وهي: 

ــر مباشــر- يف  ــع األطــراف المشــاركة -بشــكل مباشــر وغي ــد جمي تحدي
ــّدويل. ــي وال ّ ــى المســتوى المحل ــراع، ع الّص

تحديــد هيــكل الّســالم المحلـّـي، واألطــراف اإلقليمّيــة والّدولّيــة التــي 
تدعــو إىل الّســالم، وكّل مــْن يشــارك -بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر- يف 

أنشــطِة ومبــادراِت ومفاوضــاِت بنــاء الّســالم.

توثيــق جميــع مبــادرات الّســالم المحلّية -غيــر الحكومّيــة والحكومّية- 
بشــكٍل مفّصــل، لتحديد مســاهماتهم الحالّيــة يف بناء الّســالم، مع وْضع 
ُّــم مــن  المعاييــر واالســتفادة مــن مهاّمهــم وأعمالهــم النّاجحــة، والّتعل
أخطائهــم، وأوجــه قصورهــم، لتفــادي تكــرار تكتيكات واســتراتيجّيات 

الّســالم التــي فشــلت يف الماضــي.

1

2

3

السياق

)2( جــون بــول ليــدراخ هــو أســتاذ أمريكــي يف بنــاء الســالم الــدويل يف جامعــة Notre Dame إنديانــا، كمــا أنــه باحــث متميــز يف وقــت واحــد يف جامعــة مينونايــت الشــرقية. وقــد كتــب عــى نطــاق واســع يف حــل 
النزاعــات والمصالحــة. حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف علــم االجتمــاع مــن جامعــة كولــورادو. يف عــام 1994 أصبــح المديــر المؤســس لمركــز العدالــة وبنــاء الســالم يف جامعــة Eastern Mennonite حيــث كان أســتاذًا.

Building Peace; Sustainable Reconciliation in Divided Societies pg 8 )3(
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ــرى  ــه ي ــة- أّن ــات الّطويل ــع النّزاع ــل م ــه يف العم ــن خــالل خبرت ــدراخ -م ــد لي يؤك

نقصــاً كبيــراً يف عــدم وجــود ســجلٍّ واســع النّطــاق لمــْن يقــوم بــأّي نــوٍع مــن أنشــطِة 

بنــاِء الّســالم. ويوّضــح أّن هــذا النّقــص يصبــُح أكثــر تعقيــداً وصعوبــة؛ عندمــا يبلــغ 

الّصــراُع ذروتــه، ويتلّقــى تغطيــة إعالمّيــة واســعة. كمــا يشــير إىل أّن غيــاَب مثــِل 

هــذا الّســجل؛ يمكنــه تهديــد الجهــوِد الّطويلــة األمد لبنــاِء العالقــاِت التــي تجري عى 

المســتويات المتوّســطة المدى، والجماهيرية. كما يتّم تجاهلها، أو تجاوزها، وصواًل 

إىل تقويضهــا؛ مــن خــالل اإلندفــاع لتحقيــِق نتائــج عــى المــدى القصيــر، ومــن خــالل 

مســتويات عاليــة المــدى )جــون بــول ليــدراخ 1997()4(. 

ــالم،  ــادرات الّس ــرٍْض شــامٍل لمب ــل عــى ع      ال يقتصــر وجــود ســجل ســالٍم مفّص

وهوّيــة صانعــي الّســالم، والممارســات النّموذجّيــة التــي أثبتــت فّعاليتهــا وتأثيرهــا 

يف تلــك البيئــة. إال أّن ذلــك ُيســهم يف مســاعدِة ُبنــاِة الّســالِم عــى الّتقييــم، والّتنبــؤ 

بكيفّيــِة اســتجابِة النّــاس لمبــادرات ومشــاريع بنــاء الّســالم، الحالّيــة والمســتقبلّية. 

     وعــى خــّط مــوازٍ، تّتجــه الجماعــاُت االجتماعّيــة والّسياســّية المعنّيــة والمتأثرة 

تطوير سجل السالم

Lederach- Building Peace; Sustainable Reconciliation in Divided Societies pg 93 )4(
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بشــكٍل مباشــر بالنـّـزاع؛ إىل تطويــرِ ردوٍد نمطّيــة عــى النـّـزاع، بنــاًء عــى خبرتهــا. ومن 

ــائَر يف األرواح،  ــِف، وخس ــى العن ــوي ع ــي تنط ــات الت ــإّن الّصراع ــرى؛ ف ــٍة أخ ناحي

والّتشــريد الجغــرايف، والّتعذيــب، والّســجن، والخســائر االقتصادّيــة؛ لديهــا احتمالّيــٌة 

أعــى لخلـْـِق نمــٍط ســلبّي مــن االســتجاباِت لمبــادراِت الّســالِم القائمــِة، وهــو مــا يــؤّدي 

إىل انعــداِم الّثقــِة يف مبــادراِت ومشــاريع الّســالم يف المســتقبل. 

ــِة  ــة بالمصالح ــاِت، واألطــراَف المعنّي ــلِّ النّزاع ــراَء ح ــالم، وخب      إّن صانعــي الّس

الوطنّيــة، والوســطاَء الّدولييــن والمحلّييــن، والمنظمــات غيــر الحكومّية المشــارِكة 

يف بنــاء الســالم )كّل هــؤالء( يمكنهــم االســتفادة مــن قوائــم ســجل الّســالم يف عملهم 

لبنــاِء اســتراتيجّيات قصيــرِة وطويلــِة المــدى، بهــدِف تحقيــِق الّســالم الّدائــم. 

     يميل العديُد من صانعي الّســالم، والوســطاء؛ إىل الّتقليِل من قيمِة وجوِد ســجٍل 

للّســالم يف الكْشــِف عن االســتجاباِت الحالّية والمتوّقعة لمبادراِت الّســالم، واالعتراف 

بهــا. ويتيــح ذلــك، بالّتــايل، لُصنـّـاع الّســالم فْهمــا أفضــَل للمحّفــزاِت والّتهديــدات التي 

تؤّثــر عــى قرارات الّسياســيين، وقــادة المجتمع، والّشــخصّيات الّدينّيــة، والمنّظمات 

غيــر الحكومّيــة؛ يف قبوِل ودْعِم مبادراِت الّســالم المســتقبلّية.
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      إّن إحــدى العقبــات الرّئيســّية التــي تواجــه مبــادرات بنــاء الّســالم -بشــكٍل عــام- 

وتطويــر ســجل الّســالم؛ هــي هيمنة الخطــاب المتشــّدد الذي ُيفّســر الوضَع الّسياســي 

واإلجتماعــي الحــايل يف البحريــن. وال ينظــر العديــُد من أطراف النّزاع -بشــكل ملموٍس 

وجــّدي- إىل المصالحــِة الوطنّيــة والّســالِم عى أنهما مطلبيــن ضروريين. 

ــة  ــٍة متطرّف ــر حال ــا إىل نْش ــون له ــُة والموال ــه الحكوم ــياِق، تتج ــذا الّس      يف ه

مــن إنــكار وجــود أزمــة يف المقــام األول. كمــا تزعــم الحكومــُة البحرينّيــة -مــن خــالِل 

البيانــات الرّســمّية واإلعــالم الــذي تديــره الّدولــة والمنظمــات المواليــة- أن البــالد يف 

وضــٍع مســتقر عــى المســتوى الّسياســي واالجتماعــي واالقتصــادي. وعى مقلــٍب آخر، 

يميــل بعــُض المســؤولين يف الّدولــة إىل روايــِة أّن البحريــن تواجــه تهديــدات أمنّيــة 

عــن طريــق “تمــرٍّد عنيــف”، والــذي تــّم التصــدي لــه مــن خــالل اإلجــراءات األمنّيــة. 

     قابلــت حكومــُة البحريــن النـّـداءات الّدولّية المتكــّررة للحوار والمصالحة الوطنية 

-التــي صــدرت عــن المجتمــع الــّدويل واألمــم المتحــدة- بالرّفــض أو اإلهمــال، بمــا يف 

ذلــك نــداء األميــن العــام الّســابق لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون، والمفــّوض الســامي 

لحقــوق اإلنســان زيــد رعــد الحســين، ورئيــس الواليــات المتحــدة بــاراك أوباما. 

التحديات التي تواجه 
تطوير سجل السالم يف البحرين

الخوُف.. واإلنكار1
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ــرة يف 16  ــه األخي ــالل مكالمت ــون، خ ــي م ــان ك ــرب ب ــمّي، أع ــاٍن رس ــي بي      فف

يناير/كانــون الثانــي 2016م؛ عــن أملــه يف اّتخــاذ البحريــن لخطــواٍت حاســمة مــن 

أجــل نــْزع فتيــِل التوتــرات. وأضــاف المصــدر األممــي: “شــّجع األميــن العــام الســابق 

الحكومــَة يف البحريــن ووزيــَر الخارجّيــة عــى اّتخــاذ مزيــٍد مــن الّتدابيــر لتعزيــز الحــوار 

الّسياســي الّســلمي بيــن جميــع البحرينييــن، واالمتثــال الكامــل اللتــزام المملكــة يف 

ــع وغيرهمــا مــن  مجــال حقــوق اإلنســان، بمــا يف ذلــك احتــرام حريتــي الّتعبيــر والتجمُّ

الحرّيــات األساســّية. إن مثــل تلــك التدابيــر لــن تــؤدي فقــط إىل تعزيز الّســالم واألمن 

والمصالحــة والرّخــاء يف البحريــن، وإنمــا ستســاهم أيضــاً يف نــْزع فتيــل الّتوتــرات يف 

المنطقــة”. )أخبــار األمــم المتحــدة 16 يناير/كانــون الثانــي 2016()5(. 

ــة       ومــن جهتــه، وّجــه الرئيــُس األميركــي الّســابق بــاراك أوبامــا دعــوًة تاريخّي

للّســالم والحــوار والمصالحــة يف البحريــن، وذلــك يف كلمتــه االفتتاحّيــة يف الجمعّيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة يف نيويــورك عــام 2011. وقــد علـّـق أوبامــا عــى الوضــِع يف 

البحريــن قائــالً: “إن أميــركا هــي صديــٌق مقــرّب مــن البحريــن، وسنســتمر يف دعــوة 

الحكومــة وكتلــة المعارضــة الرّئيســّية -الوفــاق-  يف الّســعي إىل إقامــِة حــوارٍ هــادٍف 

يحّقــق الّتغييــر الّســلمي الــذي يســتجيب لمطالــِب الّشــعب”. وأضــاف: “نؤمــن بــأّن 

الرّوابــط الوطنّيــة التــي تجمــع البحرينييــن معــاً يجــب أن تكــون أقــوى مــن القــوى 

الطائفّيــة التــي قــد تفرّقهــم”. )الجارديــان 19 مايو/أيــار 2011()6(.

مــن ناحيــٍة أخــرى، فــإّن هناك خطابــا ُتــرّوج له فئٌة مــن قوى المعارضة الّسياســية 

واالجتماعّيــة، يذهــب إىل أّن ثــورة يف 14 فبراير/شــباط 2011 كانــت بهــدف إنهــاء 

الّديكتاتورّيــة يف البحريــن، وأّن أّي شــكٍل مــن أشــكال الحوار، أو مفاوضات الّســالم مع 

النظــام؛ هــو “خيانــة” للثــورة. ويف هــذا الّســياق، أبدت عــدٌد من الجماعات الّسياســّية 

 https://news.un.org/ar/audio/2016/01/344352 - 2016 5( أخبار األمم المتحدة 16 يناير/كانون الثاني(

)6( ريتشارد آدامز - الجارديان  19 مايو/أيار 2011
http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2011/may/19/barack-obama-middle-east-speech-live 



11

المعارضــة يف الخــارج -التــي تدعــو إىل 

اإلطاحــة بالنظام- رفضاً قويــاً لمبادرات 

الحــوار مــع الحكومة. 

 يف حيــن، رفعــت كتلــة المعارضــة 

الرئيســية )الوفــاق( -التــي تــّم حلّها يف 

201٦م- إىل جانــب أحــزاٍب ديمقراطيــة 

معتدلــة،  مطالــَب  أخــرى؛  معارضــة 

تدعــو إىل إقامــِة ملكّيــة دســتورّية، مــع 

حكومــة منتخبــة تحــّل محــّل رئيــَس الــوزراء المعّيــن وحكومته، كمــا دعــت إىل نظاٍم 

انتخابــي عــادل يســتند إىل المبــدأ العالمــي “صــوت لــكل مواطــن”، وكذلــك إنهــاء 

الّتمييــز الممنهــج ضــّد األغلبّيــة الّشــيعّية. 

وقــد أصــدرت جمعيــة الوفاق وأطــراف معارضة أخــرى يف 12 أكتوبر/تشــرين األول 

2011)7( وثيقــة المنامــة  التــي تــرّوج لهــا المعارضــة باعتبارهــا خريطــة طريــق نحــو 

الّســالم الّدائــم والمصالحــة الوطنيــة يف البحريــن )وثيقــة المنامــة 2011(. وبالتايل، 

بــات مــن الّصعــب تحديــد الّطــرف الــذي يمكنــه لعــب دورٍ يف بنــاء الّســالم داخــل هذه 

المجموعــات، نظــراً إىل تعقيــد المواقــف والرؤى للحــوار .

     كمــا مــرّ ســابقا، تميــل الحكومــُة والموالــون لهــا إىل إنــكار وجــود األزمــة بشــدة، 

ويرفضــون قبــوَل مفهــوم الحــوار ومفاوضــات الســالم مــع المعارضــة. يف حيــن تعتبــر 

أحــزاب المعارضــة التــي تؤمــن بإطاحــة النّظــام؛ أن مفاوضــات الّســالم هــي محــاوالت 

لنــزع الشــرعّية عــن الثــورة، وهــو األمــر الــذي يجعــل الوفــاق وجماعــات المعارضــة 

الّديمقراطيــة يخشــون مــن أّن مبــادرات بنــاء الّســالم والمصالحــة قــد ُتضعف موقف 

خريطــة الطريــق نحــو المصالحــة الوطنيــة الذي أُعلــن عنه يف وثيقــة المنامة. جنبا 

إىل جنــب ذلــك، فإنهــم يخشــون بشــدة مــن صــْرف االنتبــاه عــن األســباب الحقيقّيــة 

http://alwefaq.net/cms/2011/10/12/5934 – 7( وثيقة المنامة(
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لألزمــة، وإهمــال الحلــول واإلصالحــات الّديمقراطيــة التــي تعتبرهــا المعارضــة شــرطاً 

أساســياً لتحقيــق الّســالم الدائم. 

ــالم  ــادرات الّس ــِد مب ــط تحدي ــس فق ــالم لي ــجلٍّ للّس ــع ِس ــن وْض ــدف م       إّن اله

القائمــة؛ وإنمــا أحــد األهــداف الرّئيســّية للّســجل -كمــا ذكرنــا ســابقاً- هو تحديــد قادة 

المجتمــع والقــادة الّسياســيين الذيــن تعتبرهــم المجتمعــاُت ممثلين لهــم، ويمكنهم 

دعــم مبــادرات الّســالم. 

      وبنــاًء عــى مــا ســبق، فإنــه مــن الّصعــب تحديــد األطــراف المحتمليــن للّســالم 

داخــل الحكومــة والمعارضــة، بســبب إنــكار الحكومــة للحاجــِة إىل مبــادرات الّســالم، 

وهيمنــة الخــوف وانعــدام الّثقة يف مبادرات الّســالم الجديدة مــن قبل قادة المعارضة 

والقــوى االجتماعية.
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     إّن أحد العوائق الرّئيســية التي تواجه تطوير ســجلٍّ شــامٍل للّســالم يف البحرين؛ 
ــات  هــو تفضيــُل صانعــي الّســالم وقــادة المجتمــع المشــاركين يف مناقشــة اّتفاقّي
الّســالم؛ حمايــة مبادراتهــم بســرّيٍة تاّمــة. ويعتبــر الّدافــع إىل ذلــك هــو االعتقــاد بــأّن 
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة مــن طــريف النــزاع؛ قــد تحــاول إعاقــة محادثــات الّســالم، 

أو تشــويه ســمعة المشــاركين يف مفاوضــات الّســالم والّتشــهير بهــم وإهانتهــم. 
     نجــح مثيــرو الفيتــو )الحــّق يف االعتــراض( مــن طريف النــزاع يف إلغاء مفاوضات 
الّســالم والحــوار، وتأجيلهــا منــذ عــام 2011. كمــا نجحوا يف الّتشــهير بمبادرات الّســالم 
المعلنــة، وباألفــراِد المشــاركين بشــكٍل مباشــر يف أنشــطة الّســالم. وقــد كان تشــويه 
ســمعة المؤسســة البحرينيــة للحــوار ومؤّسســها، ســهيل القصيبــي، مثــاالً عــى ذلــك، 
عــى الرغــم مــن أّن اختصــاص المؤّسســة غيــر سياســّي، بالمــرة، وقد تم تأسيســها عام 
2012 بتأييــٍد مــن ويل العهــد الّشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، إال أنهــا واجهــت 

انتقــادات شــديدًة مــن عــدة شــخصيات حكوميــة ومواليــن متعّصبيــن للحكومة. 
     يف 3 يوليو/تمــوز 2016، قــادت المؤّسســة مبــادرًة إلقامــة صــالٍة مشــتركة بيــن 
الّشــيعة والّســنة بعــد أســابيع مــن تفجيــر انتحــاري يف مســجد شــيعي يف المنطقــة 

الشــرقية مــن المملكة العربيــة الســعودية)8(.  
ورغــم حضــور بعــض المســؤولين الحكومييــن الصــالة؛ واجهــت المبــادرة انتقــادات 
قاســية مــن المواليــن المتشــّددين. عى الجانــب اآلخر، اعتقــد العديُد من الّشــخصّيات 
البــارزة المعارضــة والشــيعّية؛ أّن المبــادرة كانــت محاولة لتخفيف األســباب الحقيقّية 
للّصــراع السياســي المســتمر، وتأطيــر األزمــة يف ســياق الّتوّتــرات االجتماعيــة بيــن 

الّشــيعة والســنة يف البحرين. 
     وبالتــايل، فــإّن أغلــب مبــادرات الّســالم ُتفّضــل العمــَل يف ســرّيٍة تاّمــة مــع الحــّد 
األدنــى مــن الّدعايــة بســبِب الخــوف مــن التعــرُّض للهجــوم مــن قبــل طــريف النّــزاع. 

مبادرات الّسالم الّسرّية2

https://edition.cnn.com/2015/05/23/middleeast/saudi-arabia-mosque-blast  )8(
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وقــد أجريــت العديــد مــن مبــادرات وأنشــطة الّســالم -بمــا يف ذلــك مفاوضات الّســالم- 
بســرّيٍة تاّمــٍة لمنــع تدّخــل مثيــري حــّق الفيتــو الذيــن يحاولــون مْنــع هــذه األنشــطة 
وعرقلتهــا. يزيــد هــذا مــن صعوبــة تحديــد مــا تفعلــه جميــع الجهــات فيمــا يتعلــق  
بأنشــطة بنــاء الســالم ومبــادرات المصالحــة، مّمــا يجعــل مــن مهّمــة تطويــر ســجلٍّ 
شــامٍل للّســالم؛ أكثــر صعوبــة، ألّن العديــَد مــن صانعــي الّســالم يفّضلــون مواصلــة 

العمــل يف ســرّّيٍة تاّمــة.
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      بمــا أّن حرّيــة تكويــن الجمعيــات يف البحريــن مقيَّــدة وممنوعــة يف الكثيــر من 

األحيــان؛ فــإّن غالبيــة مبــادرات وأنشــطة الّســالم ال يتمُّ تنســيقها من قبــل منّظمات 

ــطة  ــد أنش ــة لتحدي ــل األدوات الممكن ــدى أفض ــّجلة. إّن إح ــي المس ــع المدن المجتم

ومبــادرات بنــاء الّســالم القائمــة، التــي ُتمــاَرس يف أماكــن أخــرى؛ هــي تنظيــم مؤتمر 

مفتــوح للّســالم، يدعــو جميَع الّشــخصّيات والمنّظمات القائمة والمحتملة المشــاركة 

يف أنشــطِة ومبــادرات بنــاء الّســالم تحــت مظلـّـة واحــدة. ومع ذلك، ليــس من الّصعب 

تحديــد هــؤالء األطــراف فحســب، بــل إّنــه مــن الّصعــب أيضــاً تنظيــم مؤتمــر للّســالم 

يف البحريــن بــدون موافقــِة وتأييــِد ورقابــِة الحكومة. 

     تخشــى العديــُد مــن الجهــات المســتقلّة مــن أن يتّم خطف أّي مؤتمر للّســالم يف 

البحريــن مــن قبــل الحكومــة، وإجبارهــا عى قبــول وصايــِة الحكومة وأجندتهــا. وعى 

صعيــد آخــر، فإنــه مــن المتوّقــع أن يتــّم النّظــر إىل أّي مؤتمر ســالٍم ُيعقد تحــت رعاية 

ورقابــة الحكومــة مــن قبــل المعارضة؛ عــى أنه حملة عالقــات عامة لتحســيِن الّصورة 

الّدولّيــة للحكومــة، وربمــا تقاطعــه المعارضــة والمجتمــُع الّشــيعي عى نطاٍق واســع. 

وبالّتــايل، فإنــه مــن الّصعــب جْمــع كّل المشــاركين يف أنشــطِة ومبــادرات ومفاوضات 

الّســالم والمصالحــة تحــت مظلـّـٍة واحــدة يف مؤتمــرٍ مفتــوح للّســالم يف البحريــن، من 

أجــل رْســم خريطــة لألنشــطة الحاليــة، وتحديــد مــا يقــوم بــه كّل مــْن يشــارك يف بناء 

الّسالم.
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