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 صدٌقتونسالصدوق...  الحمدٌوسفعبد اللطٌف 
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 والعمل العطاءالبذل وب الحافلة سٌرته فً وجٌهة قراءة وعن،حق عن، البعضسّماهلقد 
 رجل أجل االسهام فً تنمٌة الدول العربٌة وغٌر الدول العربٌة، منالدؤوب واالجتهاد 

جهود التنمٌة فً عمٌد " بعضهم إلى أبعد من ذلك حٌن أطلقوا علٌه صفة وذهبالتنمٌة، 
". العالم العربً

رئٌس مجلس إدارة الصندوق العربً لإلنماء إنه األستاذ عبد اللطٌف ٌوسف الحمد، 
الذي ال ٌمكن ألحد أن ٌجادل فً أنه االقتصادي واالجتماعً ومدٌره العام

 وعلم من أعالمها ، المخلصٌنالتنمٌة من رجال رجل بدون شك هو فجدٌربهذهالصفة،
... البارزٌن

 بداٌات بالتزامنمع أي ، عمله فً مطلع الستٌناتمسٌرة بداٌات منذ مبكرا ذلك ظهرولقد 
 جامعتً من لتخرج حدٌثا العمر مقتبل فً كان ٌومئذ شابا وقددولة الكوٌت المستقلة، 

 على درجة البكالورٌوس فً اهارفرد وستانفورد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، حائز
 الدولة هذه بلورة رؤٌة فً أنه أسهم ،وأحسباالقتصاد والماجستٌر فً العالقات الدولٌة

 التً ،وللعالقاتةدولًالوة عربً الذي تتطلع الى احتالله على الساحتٌن اللموقعلالناشئة 
 علٌها األسسالتٌستقوم وفً رسم ،مع محٌطها العربً ومع العالمتطمح الى بنائها 

... ستسعىإلىتحقٌقها التً واألهدافسٌاستها الخارجٌة 

فً  المالً هااستخدام فائضوقد تجلى ذلك بكل وضوح فً توّجه دولة الكوٌت إلى 
واإلسالمٌة، وفً مبادرتها السباقة إلى انشاء تنمٌة الدول العربٌة على مساعدة ال

 . العربٌة، كأداة عملٌة لتجسٌم هذا التوجهللتنمٌة االقتصادٌةالصندوق الكوٌتً 

 على امتداد مساره  على اعدادهاأوأشرفعلى الدراسات التً أعدها لو قمنا بإطاللة و
 التً واألحادٌث ابالت والمقالمناسبات، مختلف فً القاها التً والكلمات ،والخطبالمهنً



 
2 

 للصحف ووسائل االعالم فً الكوٌت وخارج الكوٌت، لتبٌن لنا أن رؤٌته للعمل أدلى بها
 .التنموي تتطابق تمام التطابق مع هذا التوجه بل هو تطبٌق عملً له على األرض

 سنة تعٌٌنه بها وخاصة منها االضطالع جاءت المسؤولٌات التً تعاقب على قدف... أجل
، 1983 إلى سنة 1981 ،ثممنسنة للصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌةمدٌرا 1962

رئٌساً لمجلس ادارة مدٌراعاماو 1985 سنة منذوزٌرا للمالٌة والتخطٌط، ثم اختٌاره 
 تأسٌسه االقتصادي واالجتماعً الذي كان لعب دورا مهما فً لإلنماءالصندوق العربً 

 فرصة ،لتمنحه1967 سنةحٌث أعد مشروع انشائه وقدمه فً القمة العربٌة بالخرطوم 
، وفً تجسٌمها  عٌش الشعوبظروفعلى المساهمة فً تحسٌن بالده القائمة تنفٌذ رؤٌة 
 المشارٌع التً قام خاللمٌدانٌا من 

...   ككلالصندوقبتموٌلهافٌمختلفالدواللعربٌةوفٌالعدٌدمندواللقارةاالفرٌقٌةوفٌالعالم

 به من ٌتمٌز من شك أن بقاءه على رأس الصندوق أكثر من ثالثة عقود راجع الى ما ماو
وبعد نظر وعمل وما تتمٌز به إدارته لهذه المؤسسة من حكمة وحنكة، شخصٌة، مناقب 

 وعلى عمل الصندوقحرص على وضعها لفً جملة القواعد التً دؤوب وهو ما تجسم 
قد تمثلت هذه القواعد ،وتطبٌقها بكل شفافٌة وحوكمة حتى قبل ظهور هذٌن المصطلحٌن

: فً

 الدول بٌن االنصاف. 

 تحقٌقالتوازنبٌناألنشطة. 

 المشارٌع لكل الشفافٌة و لجدوى ضمانا. 

 الدول المستفٌدة فً التنمٌة وبرامج خطط ضمن أولوٌة المشارٌع. 

إن هذا المنهج الدقٌق هو الذي ساعد على الرفع فً حجم مساهمة دولة الكوٌت المالٌة 
لدول األخرى  ل"مثابة محفزب"، وهو ما كان  ملٌار دوالر26الى أكثر من الصندوق فً 

،  ملٌار دوالر120  أكثر منالى 2013سنة جمٌع المساهمات العربٌة وصلت حتى أن 
. ناسمن المالٌٌن استفاد منها 

ها للقمة قدم، والتً "قمةالكوٌتوالطموحالعربً "تطرقت الدراسةالتٌتحملعنوانقدو
فٌالكوٌتالى  األولى واالجتماعٌةالعربٌةالتنموٌة االقتصادٌة

نالعملٌاتافأكدتعلىأدورالصندوقومساهمتهفٌتموٌلمشارٌعالقطاعٌنالعاموالخاصفٌالدواللعربٌة،
القراضٌةللصندوقتشملمختلفالقطاعاتاالقتصادٌةللدواللعربٌةوخاصةمنها 

تموٌاللمشارٌعفٌقطاعاتالبنٌةاالساسٌةواالنتاجٌةوالخدماتاالجتماعٌةالتٌتعنىبمكافحةالفقروت
. للمواطنٌنخفٌضمعدالتالبطالةوتحسٌنالمستوىالمعٌشً

على الدراسةشددت و
انالمعوناتالتٌٌقدمهاالصندوقتتركزعلىتوفٌرالخبراتفٌمختلفمجاالتالتنمٌةاالقتصادٌةوفٌاعدادال

. مشارٌعوتنفٌذهاوادارتهاودعمالمشارٌعالعربٌةالمشتركةوالمشارٌعالحٌوٌةللكٌانالعربً
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ت فً توفٌر التموٌالاألستاذ عبد اللطٌف ٌوسف الحمد أسهمانطالقا من هذا المنظور و
من بالد العربٌة، سواء فً الالكبرى االنمائٌة ارٌع والبرامج من المشالالزمة لعدد هائل 

التعاون مع المؤسسات التموٌلٌة عبر ى االشراف علٌها أو خالل المؤسسات التً تول
 ...ها لالنخراط معه فً الجهود التنموٌة التً ٌبذلهااستقطاباألخرى و

مسٌرة التنمٌة ضطلع به فً دفع تقدٌراً للدور الكبٌر الذي ظل يقد كان من الطبٌعً، و
فً العالم العربً أن ٌقع تكرٌمه من قبل العدٌد من الدول والجهات واالجتماعٌةاالقتصادٌة 

 :التً نشٌر فٌما ٌلً الى بعضها، على سبٌل الذكر ال الحصر

 السودان بمنحه الدكتوراه الفخرٌة فً باسم قامت جامعة الخرطوم حٌثلسودان ا* 
إطالق اسمه على كلٌة مروى التقنٌة التابعة لهٌئة التعلٌم التقنً  2009كما تم فً اوت ،االقتصاد

 .بوزارة التعلٌم العالً السودانً، وذلك تقدٌرا لمجهوداته فً دعم مسٌرة التنمٌة المستدامة بالسودان

 بتكرٌمه الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد السٌاسً واالحصاء والتشرٌع قامتمصر حٌث * 
. ضمن عدد من الشخصٌات العربٌة

للجهود المخلصة جٌله، تقدٌراًمنه  حٌث كّرمه الرئٌس الجٌبوتً إسماعٌل عمر جٌبوتً،* 
من االستفادة من برامج الصندوق العربً التموٌلٌة فً مجال ه التً بذلها والتً مكنت بالد

. إنجاز مشروعات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على مدى عقدٌن كاملٌن

 من الدرجة األولى تكرٌما له وتقدٌراً لدورة القومً البارز االٌمن حٌث تم منحه وسام* 
وللجهود التً بذلها لدعم مسٌرة التنمٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة وتموٌل مشروعات أدت 

 .إلى خلق فرص عمل والحفاظ على اآلثار وإحٌاء المهن الحرفٌة التقلٌدٌة

 نوفمبر األمرٌكً،فًحٌث كرمه معهد الشرق األوسط األمرٌكٌة الوالٌات المتحدة * 
الذي ٌتولى ادارته فً  لجهوده الحثٌثة فً مجال التنمٌة ولما قام به الصندوق ،2013
تأمٌن البنٌة التحتٌة من وسائل مواصالت ومٌاه نظٌفة وطاقة لمالٌٌن االشخاص فً مجال 

.  األوسط وافرٌقٌالشرق ا

أن مستشارة الرئٌس األمرٌكً لألمن القومً سوزان راٌس الحظت  المناسبة وبهذه
ألفراد المتمٌزٌن الذٌن كرسوا حٌاتهم لتغٌٌر عالمنا سواء بالمعنى المعهد ٌكرم سنوٌا ا

الحمد صنع التغٌٌر من خالل ٌوسف عبد اللطٌف "ن ي قبل أن تؤكد أالحرفً او المجاز
السنوٌة  استحق جائزة المعهد ولذلك" مساهماته فً التنمٌة فً أفرٌقٌا والشرق األوسط

 . 67 الـ

الحمد ٌدرك  ٌوسف ومن جهته قال مقدم الجائزة رٌتشارد دبس فً كلمته ان عبد اللطٌف
، مؤكدا تماما ان الرؤٌة البعٌدة ٌمكن ان تجلب الفوائد العدٌدة لمجتمعه ولسائر المجتمعات

مواطن عالمً ورائد عالمٌا وجمٌع أنشطته تؤكد رٌادته  "أن تكرٌمه ٌأتً ألنه أثبت أنه
 ". لألمورونظرته البعٌدة
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ٌشعر " إنه كلمته أن ما ٌسترعً االنتباه هو كلمة المكرم نفسه، فهو ٌقول فً على
".  بالفخر الن الفرصة اتٌحت له للخدمة العامة وتقدٌم مساهمة متواضعة فً البناء

خصلة من خصاله المتعددة أهم ما أرى أنها الى عن قصد أو عن غٌر قصد  ٌؤشر إنه هنا
ٌن تشرفت بالعمل سفٌرا لبالدي فٌه حلمسها التً أمكننً أن أالتواضع اال وهً خصلة 

أكثر من  والتحادث معه ائه لً فرصة لقفً الكوٌت حٌث اتٌحت 2006 و2004فٌما بٌن 
حول التعاون بٌن تونس وبٌن الصندوق، وحول العالقات التونسٌة الكوٌتٌة التً مرة 

التً ٌرجع إلٌه فضل االسهام فً العمل من ، و االلٌمة1990كانت تأثرت بأحداث اوت 
... اجل تخلٌصها من رواسب الفتور التً علقت بها، ومن أجل إعادة مٌاهها الى مجارٌها

... لكن فً صمت المؤمنالذٌالٌتبعسعٌهالمحمودبالمنّ 

وإننً ألشهد هنا بأن األستاذ عبد اللطٌف ٌوسف الحمد كان أحد أكبر المؤازرٌن للمساعً 
التً كنت أبذلها من أجل طً صفحة هذه المرحلة القلقة من العالقات التونسٌة الكوٌتٌة 
نهائٌا، سواء من خالل تجاوبه واستجابته بال انقطاع لمطالبتونسالتنموٌة، أو من خالل 

. ..تحركه الهادئ الرصٌن لدى دوائرالقرارالكوٌتٌةللدفع فً االتجاه المنشود

لكل ذلك أقول إن األستاذ عبداللطٌفٌوسفالحمدكماعرفته وعرفه العدٌد من التونسٌٌن هو 
لتونس التً احبته وأحبها الصدٌق الصدوق، ولقد برهن على صدق محبته لتونس 

واالجتماعً، ولعل اخر  العربً لإلنماء االقتصادي باستمرار منذ أن تولٌه إدارة الصندوق
استعداد " 2020تونس "الندوة الدولٌة لالستثمار تجلٌات هذه المحبة إعالنه فً 

  ملٌار1.5خالل الندوة بـ المعروضة القطاع العام تموٌل مشارٌع مؤسسته للمساهمة فً 
 بالمائة من 10حوالً وهو ما ٌمثل  ( ملٌار دٌنار تونس3.3ًأي بما ٌعادل )دوالر 

 .مشارٌعالزمة لهذه الالالتموٌالت 

أن الصندوق مستعد لمواصلة مساندة تونس من اجل كلمته بالمناسبة على شدد فً قد و
إنجاح مسٌرتها التنموٌة مالحظا أن تونس تمثل أنموذجا ناجحا فً المنطقة التً تشهد 

 .تحوالت سٌاسٌة عمٌقة

******* 

 إنه رجل ٌجمع ...ذلك هو األستاذ عبد اللطٌف ٌوسف الحمد كما عرفته بالسماع وبالعٌان
 ، العربٌةالمصلحة صادقة على الغٌرة السعة، وروح المسؤولٌة، والكفاءةوالخبرةالوابٌن 

العربٌة الى العٌش الكرٌم، وال بد لً قبل أن أختم كلمتً هذه شعوب تطلعات ال باالٌمانو
 ما تقوم به إن ":بالخرطومحفل تكرٌمه من أن أشٌر الى أنه قال فً الكلمة التً القاها فً 

 من هذه ،واقتباسا"الكوٌت تكمن اهمٌته فً انه ٌمثل رمزاً اساسٌاً للعمل العربً المشترك
 التً آمنت بالعمل العربً ٌقومبهٌمثلرمزاأساسٌالبالدهالكوٌت وقام ما أن"الكلمة أقول 

... ما فً وسعها من اجل ترجمة هذا االٌمان الى واقع ملموسكل المشترك وبذلت 
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ح.ا.م  

  28/02/2018 تونس فً 

 


