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يرى عبداإلله معرفي أن الروتين هو الذي يقتل األحالم في الكويت .معتبراً األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
نموذجا ً للنجاح االقتصادي في الكويت ،وذلك عندما أسس ،أثناء توليه منصب وزير المالية ،صندوق األجيال
القادمة .ويحلم بأن يسود االستقرار البلدان العربية واإلسالمية.
ويؤكد أنه كان يطمح في شبابه إلى الحصول على شهادة عالمية راقية ،تتماشى مع كونه سليل أسرة تجارية
معروفة.
وفي حين يشير إلى أن أكثر األشخاص تأثيراً في شخصيته كانا المرحوم والده وأخيه عبدالحسين ،أما على
المستوى المهني فتأثر بأخيه الدكتور عباس ،في حين أن أخاه اآلخر عبدالفتاح هو أقرب الناس إلى قلبه.
يقول عبداإلله معرفي إنه كان يطمح في شبابه ،كونه سليل أسرة تجارية ،إلى الحصول على شهادة عالمية
راقية ،ويسرد بعضا ً من جوانب حياته ،قائالً :بعد حصولي على الثانوية العامة دخلت الكلية العسكرية لفترة
قصيرة ،ثم تركتها للدراسة في المعهد التجاري ،وكنت أمارس أعمال التجارة في وقت الفراغ ،وأرافق والدي
في محله ،حيث تعلمت منه كيفية التعامل بأسلوب متميز مع اآلخرين ،وكيف يكون اإلنسان عصاميا ً.
ويرى أن والده هو أكثر الشخصيات تأثيراً فيه على المستوى الشخصي ،حيث كان يرافقه في أواخر سنوات
حياته في زياراته للدواوين ،وبعد وفاة الوالد تولى رعاية عبداإلله أخوه األكبر عبد الحسين.
يقول معرفي :حينها بدأت مسيرة جديدة وحياة مختلفة ،حيث سافر عبد الحسين إلى ألمانيا في خمسينات القرن
الماضي ،وعمل في مناجم الفحم الصخري ،وكانت شخصيته داعمة إلخوته.
وعلى المستوى المهني ،يبين معرفي أن أكثر المؤثرين فيه في هذا الجانب كان أخوه د .عباس معرفي ،الذي
كان أستاذاً جامعيا ً ونائبا ً لرئيس جامعة الكويت للشؤون األكاديمية ،ومن الشخصيات البارزة في المجتمع
الكويتي ،إذ تعلم منه التنويع الفكري.
أما على المستوى الوطني ،فيقول معرفي :اسم العائلة وتاريخها فرضا عليّ أن يكون الجانب الوطني متأصالً
فيّ  .فوالدي أحد رجاالت الكويت الذي وضع مع زمالئه ومع المغفور له الشيخ عبدهللا السالم دستور الكويت،
وهذا يفرض عليّ أن أكون إنسانا ً وطنيا ً محبا ً لبلدي ومجتمعي وأسرتي.
يعتبر معرفي األمير الراحل الشيخ جابر األحمد نموذجا ً للنجاح االقتصادي ،لما كان له من أثر كبير في
االقتصاد الكويتي ،إذ كان من أسس صندوق األجيال القادمة عندما تولى وزارة المالية.
ويرى معرفي أن الروتين القاتل المتفشي حاليا ً هو الذي يحبط األحالم في الكويت ،معربا ً عن أمله بأن يسود
السالم واألمن واألستقرار جميع الدول العربية واإلسالمية.
وحول أسعد موقف في حياته ،يقول :كوني رئيس مجلس إدارة مبرة معرفي الخيرية ،وفي إحدى الرحالت إلى
باكستان ،على حدود الهند والصين ،رأيت أطفاالً يحملون شنطهم المدرسية في السابعة صباحاً ،ذاهبين إلى

المدارس ،فكان أسعد موقف في حياتي ،حيث أحسست أن المجهود المبذول لمساعدة الدول المحتاجة تكلل
بالنجاح.
وحول أحب البالد إلى قلبه ،يقول إنها ألمانيا ،والسويد إذ إنها من الدول االسكندنافية الراقية .وحول أقرب
شخص إلى قلبه ،يقول معرفي إنه شقيقه عبدالفتاح -أبو زين العابدين -فهو توأمه في الفكر والتواصل وتنظيم
العمل ،سواء التجاري أو الخيري .
ً
وينصح معرفي الشباب بالتمسك بوطنيتهم والمحافظة عليها ،إضافة إلى االهتمام بالتعليم وعمل الخير ،قائال إن
هذا ما زرعه في أبنائه وأعمارهم لم تتعد  9سنوات ،حيث يجمعون مبالغ في حصاالت لكفالة األيتام.
عبداالله محمد رفيع معرفي ،من مواليد  ،1954وحاصل على دبلوم العلوم التجارية التطبيقية في تخصص
الحساب اآللي من المعهد التجاري.
تقلّد نحو  21منصبا ً قياديا ً في شركات متعددة وفي قطاعات مختلفة ،أبرزها :منصب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب في شركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة ،رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت ،نائب
رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمعارض ،عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين ،عضو هيئة أمناء -
المؤتمر العالمي لألديان من أجل السالم ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة األولى للفنادق المالكة
لفندق راديسون بلو الكويت ،عضو لجنة المناقصات المركزية ،نائب رئيس اللجنة االستشارية للوقف الجعفري
األمانة العامة لألوقاف ،رئيس مجلس إدارة مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية ،سفير التسامحوالسالم في منظمة التسامح والسالم العالمية.
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