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 وكان وداعًا مع يوسف الشيراوي

 
لقهد كهان تقها اع مهع . رحم اهلل يوسف الشيراوي واسكنه فسيح جناتهه وفرهر لههه ولنها جمياهاا ان اهلل واسهع الرحمهر فرهور رحهيم    

م عنهدما كهان 9646األستاذ يوسف الشيراوي محدود ولقاءاتع ماه ماهدود  وكماها جهاءت فهع سهياد منتهدم التنميهر ن تهدن مهن عهام 
وكان وداعاا منهذ شهارًا  التمهام والكمهال فهع المقهاء الاهامس والاشهرين لمنتهدم . الرجل وزيرًا يممئ الدنيا ويشغل الناس فع ال حرين

التنميهر عنهدما التقيهت  الرجهل الرااهل والوقهور لقهاءات حميمهر يتسهع الوقهت فياها لصحاديهث الشاتهير والهذكريات الجميمهر واألفكههار 
 . الرسمير واغو ااا عمى ال اد الشراف من اإلنسان المحجوب قسرًا  داامنا تولياالمجردة من ثقل المسؤ 

وقد كان المقاء االول عند ما كنت نقوم  دراسر حول نداء المشروعات الاامر فع دول المن قهر ودوراها فهع التنميهر االقتتهاديرا     
ر الك ههرم المات ههرة فهع المن قههر ن تههدًا مهن شههركات  نتههاج وكانهت تمههل المشههروعات الاامهر فههع ذلههل الوقهت اههع المشههروعات االقتتهادي

ال ترول وتناعر التكرير وال تروكيماويات واأللمنيوم والحديدا  لى التناديد واألجازة واحتيا يات األجيهال القادمهر التهع كانهت تهود  
مهات فهع ال نهول وشهركات التهه مين اهذا  فاهً  عهن الحتهر الك ههرم لممكيهر الحكو . فياها فهوا ع عا هدات الهنر  وتسهتثمر مههن ا لاها

و هذلل كهان يتوقهف عمهى . وشركات االستثمار والمشروعات الار ير المشهتركر وحتهى شهركات ال يهران واالسهتيراد والتتهدير والمواشهع
 نداء  المشروعات الاامر مستق ل التنميهر االقتتهادير وتنويهع متهادر الهدال ومسهتق ل  نهاء قاعهدة اقتتهادير  ديمهها فاسهتحقت مهن

م 9646ن ناء المن قر عمومًا ومن القا مين عمياا اتوتًا ااتمامهًا ااتهًا قهاد فيمها  اهد  لهى لقهاء عقهد فهع ن هو ع هع نوااهر عهام 
 52حيث نسرر المقاء عن ت سيس منتدم التنميرا والذي التقيت الراحل الازيز يوسف الشيراوي عنهد النشها ه وفهع االحترهال  مهرور 

 .م فع ال حرين91/9/5221عام عمى ت سيسه فع 
عندما التقيت الوزير يوسف الشيراوي نول مرة كان اياًا ر هيس لمجمهس  دارة  يهران الامهيى  لهى جانهب  شهرافه ومشهاركته فهع      

و اهد ان  رحهت عميهه مها يهرد عمهى نداء . وكانهت المقا مهر حهول كرهاءات نداء  يهران الامهيى. مجالس الاديد من المشروعات الاامر
حتاءات فما كان منهه  ال ان  مهب منهع ان نتوقهف عهن تسهجيل المقا مهر عمهى  لهر الشركر من نق د دافع الوزيرا فذكرت له نرقامًا وا 

وقال لع  حدة ان الذين ينتقهدون مجمهس  دارة  يهران الامهيى ال . التسجيل كع يكون حديثنا فير رسمع يسمح لتوايح  واقع الحال
نوامر  من امس دول يتاب فع كثير من األحيهان التوفيهد  يناها وتسهتحيل عمهى الااهو ف يران الاميى يتمقى . يدركون واقع الحال

. الذي يمثل الدولر فع مجمس اإلدارة ان يتنازل عن نوامهر دولتهه النهه يحمهل امهرًا ال يسهت يع فهع الغالهب مناقشهته مهع مهن نمهر   هه
 ر  دارة شركر ك يرة مثماا فع ما يهات وعهروف اإلدارة فهع واسترسل فع حدته قا ً  ان الذي ينتقدون  يران الاميى ال يارفون تاو 

ماهيرر مهن  222فانال م ات الرح ت اس وعيًا واالف الموعرين وم يين الوج ات والى جانهب ذلهل وفهود ذلهل انهال  دارة .  مداننا
ماهيرر  222ر ما تهاو ر  دارة وعندما التقيته اذا الاام وجدت نرسع نس م. ماتمف الجنسيات تتاذ الشركر من ال حرين مقرًا لان

 . من ماتمف الجنسيات ر ما من  اب الدعا ر وتنشي  الذاكرة  المقا مر
وعمى عكس المقا مر السا قر لموزير الذي ممئ ال حرين وشغل الناس والذي كان محاتهرًا  المسه وليات الرسهمير وت ااتاها عهام      

نسههان ال سههي  الحمههيم فههع ع قاتههه المتوااههع فههع تههراته المانههع  امههوم ما كههان المقههاء اههذا الاههام مههع يوسههف الشههيراوي اإل 9646
فقد حار الرجل الوقور جمسات المقاء السنوي الاامس والاشرين كماا وكان يوم الامهيس يومهًا ممهئ  الجمسهات . ال حرين والمن قر

الرجهل  لهعب  تهرتع منسهد المقهاء  وفهع ناهر جمسهر جهاء. استمرت مهن التاسهار ته احًا  لهى التاسهار مسهاًء لهم يغيهب عهن ني مناها
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السههنوي الاههامس والاشههرينا حههامً  ورقههر ر مهها كههان يريههداا ان تكههون وتههير ل مههد  و مههدان المن قههر التههع نتهه حت ال  الههر  حههدم 
العواار الا يرة فيااا وذلل  اد ان انتات حمقر النقهاش التهع قهدماا الهدكتور حسهين الماهدي حهول ناميهر مااجمهر مشهكمر ال  الهر 

 ذا قسهمنا الوعها ف  لهى ( : مهن تجر تهع) ال  الهر : مكانير ت سيس نعام ت مينات ادااا وسممنع الورقر الوتهير التهع كتهب فياهاوا  
ر مها ر مها تجهذب  اهع  – 3الر هر : لهن تجهذب المهوا نين  واهااا الحهالع 9ا5ف ات من عمهال النعافهر  لهى الجهراحينا الر هر  92

الجههامايون ناههم نسههت يع  حهه ل ( 4)الر ههر : حهه ل  المههوا نين فياهها االاتمههام  ههالتاميم الرنههعيت مههب  ( 1ا2ا3)الر ههات : المههوا نين
 5ا6ا92نمها الر هات : الاريجين محل الوافهدين ولكهن ليسهوا مهن اهم فهع مسهتوم اريجهع الجاماهات الحكوميهر الراانهر فهع المن قهر

قهر تا يهرًا عهن مواتهمر الرجهل االاتمهام  الشه ن الاهام حتهى وقهد كانهت اهذ  الوري. سوف نحتاج  لى نجانب  لى جانب الموا نين فياا
عندما ات ح ال يقوم عمى الحديث ويا ر  لى كتا ر ما يقول  اد حاور مراد لم ياد يقهوم عميهه الجسهم الاهايف متهدقًا لقهول 

 ". ذا كانت النروس ك ارًا تا ت فع مراداا األجسام"الشاعر 
اعيهًا عمهى الغهداء فهع  يهت الاهم االهد السهادون فهع الرفها   هدعوة مهن التهديد جاسهم االهد وفع اليوم الثهانع كهان المقهاء اجتم     

وفهع اهذا المقهاء كهان يوسهف الشهيراوي اإلنسهان يممهل . السادون كاادته لممشهاركين فهع المقهاء عنهدما يكهون االجتمها  فهع ال حهرين
جتماعير وكهان مت لقهًا  سهي ًا يحكهع الهذكريات وياهود  لهى الوقت والرف ر فع تاويع ما فاته  س ب مس ولياته الرسمير من لقاءات ا

وفع سياد  جا ته عن مانى الشيراوي وكيهف جهاء االسهم قهال ان االسهم اشهتد مهن . التاريخ ونحن نستمع  لى حديث الشيخ الوقور
س وعا متهه جهاءت مهن اسم شيرو  واع  مدة عمى الساحل الشرقع لماميى مقا مر لإلمهارات عمهى السهاحل الرارسهع يق ناها عهرب فهار 

قال نام الن نال شير  ااترعهوا ". ج ل شيرو  ما  ولها اذا زمان ال  ولر"وحتى افتح الحديث ماه قمت له ال سمات مقولر . انال
ال  ولههر عنههدما تحولههوا  لههى  مههدان ياههتم  فيههه الاههرب والرههرس ور مهها انتقمههت مههنام  لههى السههاحل الغر ههع لمامههيى فههع اإلمههارات وق ههر 

م وس الته السؤال الذي كان فع نرسهع ان نسه مر واهو مها التهاو ر فهع 9646وانا سنحت الررتر فذكرته  مقا متنا عام . وال حرين
فاحل واهحكنا ماهه وك ننها نهرم فهع الرجهل يوسهف !! مايرر فع ذلل الوقت؟ فقال ااحكًاا ال تحيح لم ترام 222 دارة ش ون 

ته مسهه ولياته الرسههمير الثقيمههر عههن كثيههر ممههن عرفههو  وحج ههت عههنام مهها فههع الشههيراوي اإلنسههان العريههف الشههراف الههذي ر مهها ح سهه
نا  ليه راجاون. شاتيته من عرافر ول ف نا هلل وا   .رحمه اهلل ونحسن مثوا  وا 
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