
 الرؤية والتصميم: حسيب  نـر الديـخي
 

أسـي  ن لتخير الدين حسيب فـى الـركرا الثيثـيتحية ود وتقدير ألخى الكبير الدكتور 
ـــة ـــد . مركـــر دراســـحت الوحـــدة ال ربي ـــو  ـــحر  المدي , ثيثـــون احمـــحة مثمـــرة مـــن امـــر  ب

ــــة  ال ممــــ  قضــــحلح الرىــــا فــــى صرحــــحر لــــرا الصــــر  ال كــــرا ــــح ال ربي ــــد فــــى حيحتر ال ري
ويحقـــ  لـــرا األمـــا ال ربـــى ومـــح كـــحن لريـــر خيـــر الـــدين  ن يـــر   بـــحل كرة . ححضـــرةال

 .الرمن ال ربى الردئ خضمفى , التوحيدا
كمــب حت مــن القــرن المحضــى صرلحصــحت يلقــد صــحدفت ســروات مرتصــن الســبي ر     

تتمقـــى , ســـ ح التـــى اتخـــرلح المركـــر مقـــراة لـــ وكحرـــت بيـــروت ر . دي يـــد وحـــ دت تواب  ـــح
وكــــحن الوضــــ  ال ربــــى يحــــ د تراى ــــحت و رمــــحت وحــــروب . ب األلميــــة  رــــحت الحــــر 
لـى ت كيـا الرمـحم ص األمـر الـرا  دا, مى المستوا الرسمى واأللمى  يضـحة وصرااحت ا

ححضر الرا ررىـو  ن يكـون اليومرح لى وصوالة صاإلرادة الو رية  ال ربى الرسمى وتآكا
 . رقوا فى كا ححلة ر قد في ح ارير خر األحران كمحآ
ي ــود صلـــى , خـــرونحســيب يـــرىا فيمــح فحـــا فيــ  اآ ول ــا الــرا ى ـــا خيــر الـــدين    

صمتيكــ  لــثيث خصــحا حميــدة قممــح تىتمــ  بحلقــدر والتــوارن والتصــميم ر ســ  فــى مثقــن 
فقـــد ىمـــ  الرىـــا بـــين الرؤيـــة الواضـــحة واإلرادة الححرمـــة . اربـــى فـــى اصـــررح الـــرالن

ــــر و  ــــى التر ي ــــردد التــــى تتىــــ , القــــدرة ام ــــوفص دون ت ــــرليا الصــــ حب وت ــــى ت ير المــــوارد ل
المبــد  , لح ــحم امــى مبــد  الخبــر مــ  الكرامــةلــرا مــ  ا. واإلمكحريــحت الضــرورية لمتر يــر
 .خيرالدين حسيب  ال رير امى ر    خى القدوة

دارة وسيحسـة سم  ان الدكتور خير الدين حسيب بإكرت       , اتبحره رىا صقتصحد وا 
وارــدمح التقيتــ  فــى مقــر مركــر . حتيى م مــ  الســبي رى فــى بري حريــح فــمرــر  يــحم دراســت

ب ضــا مبــحدرة مــن  خــى  بــو  ــحرم ,  0891اــحم دراســحت الوحــدة ال ربيــة فــى بيــروت 
القيـحدات  "الدكتور محمد الرميحى حيـث كرـح رحضـر رـدوة فـى الىحم ـة األمريكيـة حـوا

لـى  بـينوتحسـيب  ت رفت اـن قـرب امـى الـدكتور خيـر الـدين" .... فى ال حلم ال ربى 
ولـــى الرؤيـــة الثحقبـــة لمرىـــا ولمســـت تصـــميم  امـــى التقـــدم الـــى األمـــحم مرـــر المحمـــة األ

 .ال وائ  والص وبحت من  بحلر م



ارـدمح  خبررـح  ن مىمـة , و ركر فيمح  ركـر صررـى  ختم ـت مـ  الـدكتور خيرالـدين        
ـــى مىمـــة حـــ رية  وكـــحن رلـــا . المســـتقبا ال ربـــى ســـون تتحـــوا مـــن مىمـــة فصـــمية ال

حرصــحة مرــى امــى صســتمرار المســتوا ال كــرا الرفيــ  لممىمــة  ,إلخــتين فــى  وا لقــحرا
دراكحة لقمة اإلمكحريحت المحل قميا دائم خيـر مـن "   مورلا من مر , ية المتححة لممركروا 

فصــدرت , ولكــن وا الحمــد  ن حــررا لــم ي ــت فــى اضــد  بــو  ــحر   ."كثيــر مرق ــ 
بيــة  خــرا فـــى ة ال تضــحلي ح اليــوم دوريــة ار المىمــة حــ ريحة و دت بــرلا رســحلة اميمــ

 فــى المضــمونلــ   يضــحة  و, حــحرة البــححثين لمــح يرحــر في ــح ســ ة اإلرتحــحر وكثــرت ص
لــى اســتق حب ح لخيــرة صضــحفة ص ,حلحرص امــى ترــحوا القضــحيح المركريــة لم ــربمتميــرة بــ

 .البححثين والم كرين من كا بمد اربى ومن ارب الم ىر 
, مىمــة المســتقبا ال ربــى حتــى يومرــح لــرا وابــر ثيثــة اقــود  لــرا بــحلر م مــن  ن    

ـــدين. محرالـــت ال تر ـــى التكـــحلين المبححـــرة لصـــدورلح  ـــ  خيـــر ال  ولكـــن لـــرا مـــح الي حب
 .اتحد القيحم بحإلدارة تحت ضر  األرمحت حسيب  فق  ص

الــر ا مــ   خــى الكبيــر خيــر الــدين دون خحــية ومرــر رلــا اليــوم ت ــودت امــى تبــحدا    
فقـد كرـت   ـر  ر ا و  قـن الـى ىحرـب الـدكتور . د صختين الر ا لمود قضـية  ن ي س

ــــرره ــــح . حســــيب فيمــــح يق تحب ــــت , ى بمســــيرة المركــــر متصــــا دون صرق ــــح وكــــحن صرتب
 رحـــح حت  وســـحلمت في ـــح وت حورـــت مـــن خـــيا مـــح  قـــوم بـــ  مـــن رحـــح حت مـــ  المركـــر

صــب فــى مصــمحة و ررــح اتبــحر كــا الى ــود الخيــرة تبإ, وت ــحون المركــر م ــ  محــكوراة 
كــا رلــا ب ضــا ال بي ــة الخحصــة لقيــحدة الــدكتور خيرالــدين وقــد كــحن  .ال ربــى الكبيــر

 . حسيب  مد اا فى امره ور   األمة ال ربية ب  حره الخير الىرا 
را كــحن لــى  ن  رصــد ت ــور المركــر فإررــح رىــد     ن لرــحا مرمومــة المىتمــ  صبتــدارة  وا 

وقـد بـد  برـحر . من المركر ب ضا رؤية خيـر الـدين وارمـ   األلمى ال ربى التى صربثقت
مــن رــدوة  رمــة الديموقرا يــة التــى اقــدت فــى , م مــ  الثمحريرــحت مرــر لــره المرمومــة 

وتـم  ثرـحر . ب د  ن ت رر اقدلح فى  ا مديرة اربيـة  0891ليمحسوا فى قبرص احم 
ىم يـحت اربيـة امميـة  صر قحدلح تأسي  المرممة ال ربية لحقو  اإلرسحن وتيلـح صرحـحر

صقحمـة  وقـحن لت ريـر ى ـود كمـح تـم , صحد والسيحسـة واإلىتمـح  وال مسـ ةفى مىحا اإلقت
 ال ربيــة مر ــح المؤسســة الثقحفيــة, امــا المركــر والمرممــحت ال ربيــة التــى صربثقــت ارــ  



  داخـا لـى كراسـورمـت ص لرا صضحفة الـى األوقـحن التـى تحولـت . والصردو  القومى 
 ,لـره ى ود المركر فى ترمبة مرمومة ال مـا ال ربـى األلمـى ولم تتوقن.  المركر ر س

و خيــراة ولــي  . القــومى والمــؤتمر القــومى اإلســيمىلــى صرحــحر المــؤتمر صحتــى وصــمت 
 .م5112احم  خر صرححر المرممة ال ربية لمترىمة ومرممة الح حفية ومكحفحة ال سحدآ
لى ىحرب لرا كم  اقـد المركـر احـرات الرـ    سـحلمت فـى تحديـد التـى دوات الكبـرا وا 

اليــوم فضــية اـن المكتبــة ال ربيـة التــى تحـكم ح  ,فكريــة اربيـة وى ـحت رمــر ومرى يـحت
 اـداد مىمـة المسـتقبا صلـى ىحرـب كتـحب  211كثـر مـن صصدارات المركـر التـى بمرـت  

 .ال ربى التى تر ى ثيثة اقود دون صرق ح  
, خيــر الــدين حســيب الــدكتور  رىــحرات كــر ص  ســيح  رحــحدة فــوىــديرت بحلتأكيــد واإل   

فـــح  بـــدا الحـــقح  بـــين التيـــحرات والقـــوا التـــ  ترحـــد و الـــدور الـــرب قـــحم بـــ  فـــ  ترميـــة ال
القــوم  ال ربــ  يــحر  يــحن التفقــد بــد  المركــر بوفــح  بــين   .ر فــ  الــو ن ال ربــ يــالتري

 يـحن  ـحر الوفـح  ليضـم كحفـة  ص ب ـد رلـا وتوسـ .  التأسيسـ تمثا فـ  مىمـ   مرحئـ 
ومـــح   اســـو يمحل  فـــ   رمـــة الديمقرا يـــة فـــ  رـــدوة نســـيميو ر  وب ـــ  مـــن اإلالتيـــحرال

 .ار ح من مؤسسحت وتب ت ح من ردواتربث   
ـــة روايـــة فـــ  الوفـــح  وتواصـــمت ى ـــود خيـــر الـــدين حتـــ  تحققـــت      ارـــدمح بـــد ترقم

مية مر ـــح و ريـــة والقـــوا الديريـــة امومـــحة واإلســـيبـــين القـــوا ال القواســـم المحـــتركة ترمـــوا 
ار القـوم  سـيم والحـو مـن خـيا خ ـحب رـدوة ال روبـة واإل ورلا.امى وى  الخصوص

وقــد كـــحن ســ   الــدكتور خيــر الـــدين  .ســيم الــدير  وصــوالة صلــى المـــؤتمر القــوم  اإل
تىــحه تكــوين كتمــة تحريخيــة الثقــة بإ برــحر دؤبــحة واضــا التوىــ  رحــو فــ  رلــا كمــ   بحســي

ربـر وقـد كـحن المركـر لـو الم. الترييـر فـ  الـدوا ال ربيـة   ترحدمن التيحرات والقوا الت
 .فح  وربر الحقح و ر مقت مر  ى ود خير الدين حسيب من  ىا الالرب  

ألخــى الكبيــر الــدكتور خيرالــدين لــرا لــو الصــر  واإلرىــحر الــرا كــحن ال ضــا فيــ      
رادت  الححرمـة وتصـميم  الـرا ال  تصـدهوال  الصـ وبحت ت يقـ  حسيب ولرؤيت  الثحقبة وا 

فتحيــة وارفــحن ب ضــا رىــا كــحن ا ــحره المتصــا ابــر ثيثــة اقــود . وقمــة اإلمكحريــحت
 ايمة محرقة فى رمن ص ب  , من خيا مركر دراسحت الوحدة ال ربية 
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