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أكتب عنه ال ألنه كان وجًها من وجوه السياسة، بل ألنه كان وجيًها في 
 .أخالقه، واألخالق الرفيعة يزداد تقديرها في المناصب الرفيعة

ري، التي ز الشم  ر  ب  رني بصهري حسن الحكيم زوج خالتي ن  ال أدري ما الذي ذك  
نا طفل في أذكر أنه كان يزورنا وأ. نبراس: أصله، لعل قد يكون اسمها تركًيا

ولطف، وكان كلما كان يصل الرحم، ويتحدث بلباقة  .الميدان في منزل والدي
 هذا من أوالد الحارة، ثم وجدت   الدين؟ تعلمت   ال تزال تسب   هل: رآني قال لي

 !دين اهلل دينهم، وال أسب   كنت أسب  لنفسي فتوى أني 

 

لدي من والدتي؟ فوالدي كان من أسرة مستورة، والدته أم ال أعلم كيف تزوج وا
 .، ولي أخوال وخاالتات وليس لي أعمامرشيد من الصالحات، لي عم  

معلقة على جدار  بيرةصورة ك له كنت أرىسعيد آغا الشمري،  ووالدتي بنت
ثم  ،بعزف العود في البداية غرفة االستقبال، وبجوارها صورة والدي الذي اهتم

ينعقد فيه مجلس علم  وكان منزلنا في كل أسبوع! اوصار رشيديً ف ن وتصو  تدي  
الذي يوزع عندنا في  سوالرز بالحليب والملب   والكعك م فيه الشايقد  ر، يك  أو ذ  



كنت أحب العلم وال أحب الذكر . ، وغيرها من المناسباتذكرى المولد النبوي
 .الجماعي

ولعلها رضيت بالزواج  .والدي كريم، ووالدتي اقتصادية تحب النظافة وتعشقها
 .اا وكريمً ، وألنه كان صالحً ه، أو أكبر قليالً من والدي ألنها كانت في مثل سن  

 

على المكتبات لشراء  بعد عودتي من فرنسا، كنت مرة في الحلبوني أمر  
وصاحبها حسن الحمصي، طلب مني  ،الكتب، فوجدت نفسي في مكتبة الرشيد

، تأليف حسن (اهللح النحلة تسب  ): ا له بعنوانالتعرف علي، ووجدت عنده كتيبً 
وما كنت أعرف أن له  !هذا صهري: قلت له. الحمصي، وتقديم حسن الحكيم

وكنت أعرف أنه . وكان صهري يقطن في منطقة الحلبوني نفسها! كتابات
ناث  . ترأس الوزارة، وكان له أوالد ذكور وا 

ه في شارع بغداد، انتسبت إلى نادي الفتيان الرياضي لكرة السلة، وكان مقر  
. ا في النادي ويمارس كرة السلةعضوً كان دت أن ابن خالتي نبيل الحكيم ووج

هل : ما، كان يقول له عنه أنه كان إذا أوقفه شرطي لمخالفة   غاية ما سمعت  
لم أكن أعرف عن أوالده أي  !أنا ابن حسن الحكيم: ن؟ فيقولم   تعلم أنا ابن  

  .سوء، ولم يورثهم الحكم

 .السنة األولى من إقامتي فيها قد أمضيت ةفي جد   م، وكنت  8811توفي عام 



 

إن ابنك : من أختي وأنا أسألها عن صهري، أنه كان يقول لوالدتي علمت  
 ! وأستحي من كلمات أخرى قالها! اسيكون دكتورً 

 .الميدان أسرة دمشقية عريقة في حي  حسن الحكيم ينتمي إلى 

أنه كنت أعرف أنه سياسي، ولم أكن أعرف . سياسي واقتصادي سوري
 لو كنت   تمنيت  . اقتصادي، شغل بعض المناصب االقتصادية والمصرفية

 لم أعد أذكر من أحاديثه إال لطفه ولباقته. ا وقتها ألجلس إليه وأتعلم منهواعيً 
 !وكياسته

 .م8811-8881: ا للماليةعين مفتشً 

 .م8811ا للبرق والبريد مديرً 

 .م8894-8898ا للمصرف العربي في يافا مديرً 

 .م8891ساهم في تأسيس المصرف الزراعي في بغداد 

 .8891-8891لألوقاف  اعامً  اعين مديرً 

 .ا للمصرف الزراعيا عامً ومديرً 

 .ا بالمجلس النيابيوعضوً 



 .م8818المالية في األردن ى وزارة تول  

 .م8898ا للمعارف ن وزيرً ي  ع  

 .م8898ن وزير دولة ي  ع  

 .للوزراءا أضيفت إليه وزارة المالية عندما كان رئيسً 

 :شغل منصب رئيس وزراء سورية فترتين قصيرتين

 .م88/4/8841 -81/8/8848: األولى

 .م89/88/8898 -8/1/8898: الثانية

لينسحب من ، م8898 ثانيال تشرين 81 انتهت بإصراره على االستقالة في
 .الحياة السياسية تماماً 

 .م8811-8819اشترك في الثورة السورية 

 .مع صديقه عبد الرحمن الشهبندر اشهرً  88سجن 

 .، فراًرا من الظلمم8891-8819ا عامً  81ابتعد عن سورية 

 .الشعبانتسب إلى حزب العهد ثم حزب 

 :مؤلفاتهمن 

 الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951


   صفحات من تاريخ سورية الحديث، دار  :م8891-8811 راتيمذك
 الم أطلع عليه. صفحة 181م، 8819، مجلدان، 8الكتاب الجديد، ط 

 .نسخة ورقية وال إلكترونية ا، فلم أجد منهحتى اآلن

 (عبد الرحمن الشهبندر) صفحة من حياة الشهبندر. 
 من هنا وهناك. 

 .بًا في المجالتط  وخ   وكلمات   كما نشر الحكيم مقاالت  

 

 التكريم واألوسمة

 الوسام المجيدي الرابع من الحكومة العثمانية. 
 ميدالية الحرب من الحكومة العثمانية. 

 

 :راجع

 .ويكيبيديا الموسوعة الحرة

 

 :قالوا عنه

 .النزيهوالموظف الشريف  الرجل



 .وءةة والمر ة والهم  مثال العف  

لمحيي الدين  118ص  فاجعة ميسلون)نفسه عالية، مترفع عن اإلسفاف 
 .(السفرجالني

 .(884ص  8مذكرات خالد العظم ج) ب وسمعة ناصعةللحكيم ماض  طي  

 اكان الحكيم رجاًل محبوبًا في حي الميدان بدمشق، كان لطيف المعشر قريبً 
ص  1 مذكرات خالد العظم ج) حميدة ال ريب فيهامن الناس، ذا خصال  

111). 

 .(علي الطنطاوي)حسن الحكيم القوي األمين 

 .ىحسن الحكيم اسم على مسم  

 .، ونفعنا اهلل بعلمه وعمله وخلقهرحمه اهلل

 

 رفيق يونس المصري            م1/1/1184الخميس 


