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في إصدار خاص بعنوان »رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي« تناول فترة رئاسة أحمد بزيع الياسين للبنك لمدة 15 عامًا

»بيتك« .. من رؤية شخص  .. إلى عمالق العمل المصرفي اإلسالمي
الشك ان الشليخ أحمد بزيع الياسني احد رموز العمل املصرفي اإلسلالمي ليس في تاريخ الكويت فحسب وإمنا على 
مستوى العالم بعد ان استطاع ان يكون اول من بادر إلى فكرة تأسيس بنك يعمل وفق الشريعة اإلسالمية في الكويت سعيا 
لتلبيلة مطالب العديد من الراغبني في هذا النوع من العمل املصرفي وهلو ما احدث نقلة نوعية في تاريخ العمل املصرفي 

بعد ان قام بتأسيس بيت التمويل الكويتي.
ورغم ان تاريخ الشليخ احمد بزيع الياسني مع العمل اإلسلالمي املصرفي كبير جدا إال ان د.طارق البكري استطاع من 
خالل إصدار خاص وفريد ان يوثق مسيرة الشيخ احمد بزيع الياسني من خالل كتاب »رؤية اقتصادية من املنظور الشرعي« 

متناوال ومؤرخا التجربة الشخصية ملؤسس ورائد العمل املصرفي اإلسالمي في الكويت الشيخ أحمد بزيع الياسني.
ويستعرض الكتاب في فصوله الثمانية التجربة املصرفية اإلسالمية بدءا من الرؤية مرورا بالفكرة وصوال إلى العمل املصرفي 

اإلسالمي بشكله املؤسساتي في الكويت من خالل إنشاء بيت التمويل الكويتي )بيتك(.
ويروي الكتاب في فصله الثالث مرحلة تأسيس بنك إسالمي في الكويت )بيت التمويل الكويتي( وتوجه الشيخ احمد بزيع 

الياسني في سبعينيات القرن املاضي الى طرح بيت التمويل اإلسالمي ومبادرته إلطالق الفكرة وعرضها على بعض املعنيني 
وبينهم وزيرا األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك يوسف جاسم احلجة واملالية عبدالرحمن سالم العتيقي.

ويذكر الكتاب بعد ذلك أنه مت عام 1977 تأسيس بيت التمويل الكويتي قبل ان يبدأ عمله رسميا في 28 اغسطس عام 
1978 برأسمال بلغ عشرة ماليني دينار كويتي فقط وليكلف الشيخ الياسني بإطالق العمل فيه ورئاسة مجلس إدارته.

ويشير الى ان الشيخ الياسني لم يكن من خريجي اجلامعات وان دراسته التي عرفها جيله في الكويت كانت في مدرسة 
املباركية التي انطلق منها الى جامعة احلياة مستعرضا كيف انه بدأ عمله في ميدان التجارة في سن مبكرة وفق تعاليم وقيم 
اإلسالم. ويتحدث عن السيرة العملية للشيخ البزيع وتقلده العديد من املناصب واملهمات حيث كان عضوا في مجلس إدارة 
بنك الكويت املركزي ورئيسلا ملجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيسا ملجلس إدارة بيت التمويل التركي وعضوا في 
مجالس إدارات الهيئة اخليرية اإلسلالمية العاملية وعضوا في غرفة جتارة وصناعة الكويت فضال عن العديد من املناصب 

االخرى. وفيما يلي استعراض ألهم ما جاء في الكتاب:

جاء الفصل األول ليتناول النشأة والطفولة 
والشباب للشيخ أحمد بزيع الياسني حيث أوضح 
مؤلف الكتاب أنه كتب الكثير عن حياة هذا الشيخ 
اجلليل، ومعظم ما جنده في املال واألعمال.. فمن 
النادر ان يتحدث عن نفس���ه، فأبلغ ما يتطلع 
إليه في مجالسه العامة واخلاصة احلديث عن 
هم حمله يافعا، واستطاع بجدارة ثابتة وهمة 
عالية ان يزرع االركان اوال ويرفع البناء الحقا، 
ليترك لألجيال الالحقة خالصا من هذا الهم، فلم 
يكتف بوضع اللبنات فقط، او حجر األس���اس 
كما يحلو للبعض ان يرمز إليه.. بل ثابر ودافع 
وجاهد وكافح، حتى اطمأن القلب وأدركت النفس 

فالحها.. فاجلهد أثمر وأينع.
وتاريخ الشيخ احمد بزيع الياسني طويل ممتد 
في العمل والبذل والعطاء.. ولد في السادس من 
شهر شوال من عام 1346ه�/ 1928م في ظروف 
حياة ال تش���به ظروف حي���اة جيل اليوم، وال 
مج���ال للمقارنة على االطالق، فش���تان ما بني 
تلك االيام الصعبة وبني اليوم.. أحب العلم منذ 
نعومة أظفاره، على قدر حبه للعب مثل أقرانه 
الصغار.. درس في الكتاتيب وهي دور التعليم 
التي كانت متوافرة في تلك األيام قبل أن يدخل 
املدرسة.. وتتلمذ على يد عدد من العلماء مايزال 
يذكر فضلهم، من بينهم املال بالل، استاذه األول 
في الكتاب، ثم العالم اجلليل الش���يخ عبداهلل 
النوري، وقد حفظ الق���رآن الكرمي، وتعلم في 
الكتاب اللغة العربية والدين واحلس���اب، إلى 
جانب حصص اللياقة البدنية، كما اهتم بالقراءات 

الدينية منذ صغره.
وقد التحق الطفل احمد بزيع الياسني باملدرسة 
املباركية، وكان ذلك عام 1937 فكان من األجيال 
املتقدمة فيها، وكان عمره تسع سنوات، وكان 
ميلك حصيلة جيدة من التعليم االبتدائي استقاها 
من الكتاب، حتى إنه حني دخل املدرسة االبتدائية 

واختبره ناظر املدرسة االستاذ احمد افندي نقله 
مباش���رة الى الصف الرابع، وبقي في املدرسة 
يتدرج من عام إلى عام، حيث حصل على شهادة 
الصف الثاني الثانوي عام 1942 وهو آخر صف 

كان في املدرسة آنذاك.

الفصل الثاني

تناول الفصل الثاني من الكتاب بعض املفاهيم 
االقتصادية في فكر الشيخ أحمد بزيع الياسني، 
من خالل إلقاء الضوء على كثير من املس���ائل، 
بإجمال مرة وتفصيل مرة اخرى، وهي ترتكز 
على أسس دينية شرعية، وعلى قيم أخالقية 
إميانية، تنبض باحلس الفقهي والوعي اإلسالمي 
بكل تصرف أو عمل أو تقرير، وعلى هذا األساس 
أنشأ الشيخ أحمد مع ثلة من الفرسان السباقني 

منارة بيت التمويل الكويتي.
وقال مؤلف الكتاب ان الش���يخ أحمد بزيع 
الياس���ني يتميز بأنه صاحب بصمة بارزة في 
العمل املصرفي اإلسالمي في الكويت والعالم، 
حتى استحق بالفعل ان يلقب بشيخ املصرفيني 
اإلسالميني، أو نقيبهم، ورائد اخلدمات املصرفية 
اإلس���المية في العصر احلدي���ث، وقد وصفه 
فضيلة الش���يخ د.عجيل النشمي بأنه »الفقيه 
االقتصادي الذي لم يتخرج في كلية ش���ريعة 
وال كلية اقتصاد.. الرجل الذي لم أر أشد عداوة 
منه للربا وصروحه.. وال أشد حماسة للمنهج 
اإلسالمي«. وللشيخ رأي معتبر حول العوملة 
التي يشهدها العالم، حيث يقول: إن في االندماج 
املتكافئ قوة، وفي العاملية االس���المية العدل، 
والتضامن ويسميها العاملية املتحررة من اجلبرية 
والقهرية التي تتسم بها العوملة املفروضة على 
العالم بسلبياتها وإيجابياتها للسيطرة من خاللها 
على شعوب العالم، بعد ان متت السيطرة من 
خالله���ا على كثير من انظمة العالم ومنذ اكثر 

من مائة عام، قال تعالى: )وميكرون وميكر اهلل 
واهلل خير املاكرين( األنفال آية 30.

الفصل الثالث

ثم انتقل املؤلف للفصل الثالث ليستعرض 
تأس���يس »بيتك« حيث راودت فكرة تأسيس 
مصرف إس���المي الش���يخ احمد بزيع الياسني 
منذ بدء حياته املهنية وعزم على تنفيذها منذ 
سنوات عمره املبكرة، وفي مطلع السبعينيات من 
القرن املاضي قرر البدء بتنفيذ حلمه االقتصادي 
الكبير، وذلك باالس���تناد ال���ى حرمة الربا في 
األعمال التجارية واألسباب التي تناولناها فيما 
س���بق من فصول، وقد اش���رنا الى ان الشيخ 
راجع في عام 1956 � وكان اليزال شابا يافعا � 
أحد البنوك الوطنية الكويتية حلثه على تقدمي 
خدمات خاصة ملن يرغ���ب في التعامل بصفة 
مشروعة. اال انه لم يجد استجابة، فأحزنه ذلك 
كثيرا، كما انه يوم كان عضوا في مجلس إدارة 
بنك الكويت املركزي طرح على مجلس اإلدارة 
ضرورة إنشاء مصارف إسالمية غير ان األماني 

ال تتحقق بسهولة.
وفي ع���ام 1972 ذاع طموح الش���يخ أحمد 
بضرورة حتوي���ل البنوك التقليدية الى بنوك 
اس���المية، مما دعا وسائل اإلعالم للسعي اليه 
للتعرف على فكرته وطموحه، ومن ذلك حوار 
أجرته اذاع���ة الكويت وعثرنا عليه بني أوراق 
الشيخ اخلاصة. فقال له املذيع: ناديتم بإنشاء 
بنك إسالمي وحتويل البنوك التقليدية احلالية 
الى بنوك اسالمية تتبنى مبدأ الشريك املضارب، 

فهل ميكن توضيح ذلك؟
فأجابه الشيخ احمد بإسهاب في كلمة قال فيها: 
ان املسلمني في جميع أنحاء األرض بحاجة قصوى 
للرجوع الى تعاليم اإلس���الم، دينهم احلنيف، 
وااللتزام بتطبيق���ه في عباداتهم ومعامالتهم، 

والدين االس���المي عالوة على انه مجموعة من 
العبادات الروحي���ة والبدنية، هو أيضا نظام 
متكامل وشريعة سماوية شاملة، نظم اخلالق 
سبحانه وتعالى وشرع خللقه وعباده من بني 
البش���ر ما يحتاجونه في هذه احلياة من أمور 
اجتماعية وسياسية واقتصادية، وما مينى به 
املس���لمون اليوم من هزائم متوالية، ما هو اال 
نتيجة النحرافهم عن جادة االس���الم، الطريق 

السوي املستقيم.
واستحكمت الفكرة في قلب الشيخ وعقله مع 
مضي السنني لكنها لم جتد منفذا حقيقيا حتى 
ترى النور، الى ان زار الكويت � املرحوم بإذن اهلل 
تعالى � د.عيسى عبده إبراهيم في السبعينيات 
من القرن املاضي، فطرح فكرة تأس���يس بيت 
متويل إسالمي مع بعض السادة أمثال: عبداهلل 
سليمان العقيل، ويوسف جاسم احلجي وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية آنذاك.. وغيرهما، 
العتيقي  الفكرة عبدالرحمن سالم  فاستحسن 
وزير املالية وقتها، وكانت له جهود متميزة في 
هذا العمل، وقد قابل وزير التجارة للحصول على 
الترخيص فعلم أحمد بزيع الياسني ان الدولة 
عزمت على تأسيس شركة مشابهة لفكرته، وقد 
استدعت عددا من اخلبراء املصريني إلعداد دراسة 
وتصور لهذه الشركة. وكان بعض الكويتيني 
ووزارة املالية ش���اركوا قبل فترة بسيطة في 
تأس���يس بنك دبي اإلسالمي، وبعدها مباشرة 
جرى حتقيق حلم الشيخ أحمد بتأسيس »بيت 
التمويل الكويتي« وكلف الش���يخ أحمد ببدء 

العمل فيه ورئاسة مجلس إدارته.
وهكذا مت التأس���يس عام 1977، وبدأ عمله 
رسميا في 28 اغسطس 1978، وكان رأسماله في 
ذلك الوقت 10 ماليني دينار فقط، بنس���بة %49 
للمؤسسات الرس���مية و51% للقطاع اخلاص، 
ومت بدأ العمل بجزء م���ن رأس املال )مليونان 

ونصف املليون دينار( في مكتب قريب من وزارة 
املالية في العاصمة، مجاور لشركة االستثمارات 

اخلارجية.

الفصل الرابع

وهكذا وبعد تأسيس »بيتك« جاء الفصل 
الرابع ليستعرض إجنازات »بيتك« موضحا ان 
البنك هو مؤسسة مالية إسالمية رائدة تتبع 
وتطبق املنهج اإلسالمي في جميع تعامالتها، فقد 
كان أول بنك إسالمي يتم تأسيسه في الكويت، 
بعمل دؤوب من جانب كثير من اخليرين وفي 
مقدمتهم الشيخ أحمد بزيع الياسني، وقد أصبح 
البيت الي����وم من رواد وقادة العمل املصرفي 
اإلس����المي في العالم، بفضل جهود ومتابعة 
يومية مباشرة ملدة 15 سنة متتالية من الشيخ 
أحمد خالل توليه قيادة البيت، رئيسا ملجلس 
اإلدارة ل� 5 واليات متتالية كما أسلفنا سابقا، 
إضافة الى جهود املدير العام السابق ورئيس 
مجلس اإلدارة احلالي بدر عبداحملسن املخيزمي، 
الذي تولى مهمة الشيخ أحمد بعد اضطالعه 
مبهمة رئاسة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
بدءا من عام 1993. والشك في ان الفترة التي 
متتد منذ مرحلة التأسيس الى عام 1993 كانت 
فترة مهمة وخصبة ج����دا في تاريخ »بيتك« 
حيث كانت أول جتربة كبرى على مس����توى 
العالم مبضمونها االقتصادي اإلسالمي، كما 
انها كانت فترة التأس����يس واملنهجة والبناء 
والترس����يخ واالنطالق نحو املستقبل، ومن 
املؤكد ان الشيخ أحمد لم يترك منصبه اإلداري 
القي����ادي الكبير بصفته العقل املدبر ملختلف 
شؤون »بيتك« وهو في قمة عطائه، إال بعد ان 
اطمأن متاما على متانة موقع »بيتك« ومتاسك 
أركانه، وقدرته على االستمرار بعيدا عن مرحلة 

املؤسس.. الى مرحلة املؤسسة.

الفصل الخامس

تناول الفصل اخلامس الشركات التي أنشأها 
»بيتك« في مرحلة البدايات حيث قام البنك منذ 
إنش���ائه حتى نهاية تولي الشيخ أحمد بزيع 
الياسني رئاسة مجالس إدارات »بيتك« املتتالية 
بإنش���اء ش���ركات كثيرة، وذلك بفضل توسع 
»بيتك« وزيادة إمكاناته البشرية واملالية، كما 
ان تعامالته املالية اإلسالمية أثبتت مصداقيتها 
وبات اجلميع يطلبها، وقد حرص »بيتك« على 

إنشاء عدد من الشركات.

الفصل السادس

استعرض الفصل السادس اتساع اإلجنازات 
لتشمل املجال االجتماعي للبنك فعلى الرغم من 
ان اعمال بيت التمويل الكويتي متخصصة في 
املجال االقتصادي االستثماري واملالي واملصرفي 
فان الشيخ احمد بزيع الياسني كان يرى ضرورة 
ان تدخل اغلب انشطة البيت في نطاق العمل 
االجتماعي، مع حتقيق نسبة من الربح احلالل 
حيث ان »بيتك« قام اساسا تلبية لرغبة اجتماعية 
حققت امال الكويتيني في اسلوب اسالمي مصرفي 

يجنبهم شبهة التعامل الربوي.

الفصالن السابع والثامن

اس���تعرض الفصالن الس���ابع والثامن من 
الكتاب مجموعة من الكلمات واآلراء واملقابالت 
مع الشيخ أحمد بزيع الياسني فبعد أن تضمنت 
الفصول السابقة تفاصيل مهمة وأساسية من 
حياة الشيخ أحمد بزيع الياسني، واطلعنا على 
كثير من آرائه ومواقفه، بش���كل يلقي الضوء 
على كثير من إجنازاته منذ تس���لمه دفة قيادة 
بيت التمويل الكويتي حتى تاريخ انتهاء واليته 

اخلامسة.


