השיח' מואפק טריף
נולד ב– 1963בכפר ג'וליס שבגליל ,המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל מה.2.10.1993-
השיח' מואפק טריף ,נצר למשפחת טריף שמנהיגה את העדה הדרוזית בישראל משנת 1753
ונכדו של השיח' אמין טריף ,שהיה מנהיגם הרוחני של הדרוזים במזרח התיכון ,לו שימש
כעוזר אישי במשך  15שנים .החל משנת  1997מכהן כיו"ר המועצה הדתית הדרוזית העליונה,
שהוקמה והורחבה ביוזמתו .בעל תואר ראשון במשפטים.
השיח' מואפק טריף ,בוגר בית הספר הגבוה ללימוד הדת הדרוזית אל ביאדה שבלבנון ,הינו
הסמכות הרוחנית הגבוהה ביותר של העדה הדרוזית בישראל והוא מייצג את ענייני העדה מול
רשויות המדינה .ביוזמתו הוקם המרכז ללימודי הדת הדרוזית ב"קבר הנביא יתרו" ,המיועד
ללימוד הדת והעברת המסורת הדרוזית לצעירים.
מתוקף סמכותו הרוחנית השיח' מואפק טריף מכהן גם כאחראי על המקומות הקדושים
ובראשם הקבר הקדוש (המקאם) של הנביא יתרו (שועיב) עליו השלום .החל משנת  2002מכהן כשופט (קאדי מדהב) בבית הדין הדתי הדרוזי
לערעורים.
השיח' טריף מוביל את החברה הדרוזית בישראל במאבקים להשגת זכויותיהם השוות ,כמו גם להכרה בחובותיהם ,ובראש ובראשונה ,חובת
השירות הסדיר בצה"ל ,כמי שמאמין כי על בני העדה מוטלת החובה המוסרית להשתתף בשמירה על גבולות המדינה ואזרחיה .תחת הנהגתה של
משפחת טריף הוכרה העדה הדרוזית בישראל כעדה עצמאית ,זרם החינוך הדרוזי זכה למעמד עצמאי והוקמה היחידה לחינוך לותרבות דרוזית
במשרד החינוך.
השיח' מואפק טריף דוגל בערכים של כבוד הזולת וחינוך לסובלנות ,הדברות ליצירת הבנה הדדית ,אהבת שלום ורדיפת שלום ביחסי העמים
והדתות .כמי שמאמין שעתיד העדה הדרוזית טמון בחינוך ,הוא מעודד את הגברת המודעות בקרב בני העדה לחשיבות ההשכלה הגבוהה ,ותומך
בלימודים אקדמיים בכל דרך ,הן ברמה הערכית והן בצורת מלגות שנתיות שמחלקת המועצה הדתית בראשותו לסטודנטים דרוזים.
השיח' מואפק טריף חותר לשלום ולקירוב לבבות בארץ ומחוצה לה  -הוא מקיים קשרים קבועים עם מנהיגי העדה ובניה בסוריה,לבנון וירדן,
למרות הגבולות והמגבלות — והוא פועל בעקביות ,עם ראשי הדתות בארץ ,ליצירת יחסי קירבה וידידות בין בני עדתו לעדות האחרות בישראל.
בתפקידו ובפועלו מהווה השיח' מואפק טריף דוגמא אישית לבני העדה הדרוזית לחברה הישראלית כולה.
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בהוקרה על הדוגמא האישית שהוא מהווה לבני העדה הדרוזית ולכלל החברה הישראלית בתפיסת עולמו הדוגלת בחינוך לערכי
ההבנה ההדדית ,לאהבת השלום ולפתרון עימותים בכבוד הדדי ותוך דו שיח; על פעילותו והשקעתו בקירוב לבבות בין בני כל
הדתות; על חיזוק הקשר ההדוק ויחסי השכנות הקרובים בין אוניברסיטת חיפה והעדה הדרוזית; על תרומתו הרבה לערכי השוויון
ומחויבותו למדינת ישראל.
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