
הונדה בקרב טריף מישפחת של הגמוניהשנות מאות
פוליט״ס תבכי□ בגלל - בסכנה שמדות הדרוזית,

הרוחני מנהיגם טריף, אמין ייך
ב הדרוזים של והכל־יכול המכובד י■

 לישיבה, העדה נבחרי את קרא ישראל,
 בשנית אותם קרא הוא באו. לא הם אולם

 שלישית קריאות אחרי הגיע. אחד רק אך
שניים, הגיעו ורביעית

 מישהו קם הדרוזים בתולדות לראשונה
 על המנהיג, של דברו את להפר שהעז
 להמרות שהעז מישהו וכמה כמה אחת

 בן טריף אמין שייך של מנהיגותו את
 המנהיגים, מגדולי אחד נחשב אשר .85ה־

 וצעירים, בוגרים כולם, על המקובל מנהיג
בישראל. החיים הדרוזים אלף 40

 העדה, את מנהיגה טריף בני שושלת
 בינתיים הוא טריף אמין שנה. 100מ־ יותר

 המחייב חוק אין אומנם, בשושלת. האחרון
 בדרך- אך לבנו, מאב המנהיגות העברת

היו אם הדרוזית, ההיסטוריה לאורך כלל,
 הוא חריגות, מידות בעל איננו הישיר רש

אביו. של מנהיגותו את יורש
 נולדו ג׳ולים הכפר בן טריף, אמין לשייך

 נטל את אחריו שיישא מי אין בנות. רק
 קאדי היה טריף, סאלמן אחיו, העדה.

 שנים לפני ונפטר הדרוזי, בבית־המישפט
אחדות.

 שביניהם אחדים, בנים טריף לסאלמן
המ ,50ה־ בן טריף כאמל השייך התבלט

 אם הוויכוח, נושא את אלה בימים הווה
 בגלל או לביקורת הנתונה אישיותו בגלל

ה את גם הסוחפות פוליטיות אינטריגות
הדרוזי. רחוב

 באחת ציין הודא׳ 'אל הדרוזי הביטאון
 הצעירים, ״אנו האחרונות: מכתבותיו

פילו הרבה לדרוזים שיש וידענו חשבנו
 ויכוחים להרבה הסיבות כל יש אכן, גים.

 אשר מה דבר היה תמיד אך ועימותים.
מוס דתית מנהיגות — כולנו את איחד
 לאן נשמט! זה גם והנה ומכובדת. כמת
?״ נגיע

 למנהיגות מתחלקת הדרוזית המנהיגות
 ולמנהיגות — חברייכנסת — פוליטית

 ובית־ בית־הדין ושופטי הקאדים — דתית
 התקשרויות היו אם גם לעירעורים. הדין

 הרי המנהיגים, סוגי שני בין פוליטיות
 יאיים שהעימות לכך הגיעו לא מעולם

 מאיימים אלה בימים העדה. שלמות על
 יהיה ״עוד העדה. את לפלג עזים סיכסוכים

בכאב אמר ספרדי,״ ורב רב,אשכנזי לנו

להי ביקש מישפחתו שלום שבשל צעיר
בעילום־שם. שאר

פורום"
ק פי ל חו  שני קיימים הדרוזי ה

 אישות. בדיני עוסקים שניהם בתי־דין. ?
 שלושה מכהנים שבו רגיל, — האחד

 בית־ הקרוי העליון — והשני קאדים,
 שלושה בו שגם לעירעורים, הדין

 שופטי מקרב נבחרים שבדרך־כלל קאדים,
 יצא כשנה לפני התחתון. בית־המישפט

 אח- העליון, בית־המישפט איש לגימלאות
 כן לפני שנה כחצי מאבו־סנאן. חיר מד

 מביודהמישפט טריף סלמאן שייך פרש
 שפרש, אחרי אחדים חודשים יותר. הנמוך
נפטר.

 תככים של מערבולת מתחילה זו מנקודה
 להשיג שמטרתה ומישפחתיים, פוליטיים

 ״כמו בתי־הדין. על המיפלגות שילטון
 ״גם דרוזי, צעיר אמר היהודים,״ אצל
 רק המיפלגות, לפי דיינים ממנים שם

 לא בינתיים אחרת. זה שאצלינו קיווינו
 הוא כי לעירעורים בית־הדין כלל מתפקד

שופטים. שלושה של בהרכב לשבת חייב
 מצויינת שבו סעיף, קיים הדיינים בחוק

 על הדרוזיים. בתי־הדין לבחירת הדרך
 שרי- שני בהרכב ועדה מתמנת החוק פי

 שר־ להיות חייב מהם אחד ממשלה,
 אחד חברי־כנסת. שני בוועדה הדתות.

 אין אם והשני, דרוזי, להיות חייב מהם
 אחרת. דת בן להיות יכול נוסף, דרוזי ח״כ
 עורכי- לישכת נציג מצטרף הוועדה אל

 ראש היא הדרוזית הדתית הנציגות הדין.
 ושני טריף אמין שייך זה במיקרה העדה,
 בתי־ שופטי מבין הנבחרים נוספים, קאדים

הדרוזיים. הדין
 אירגנו לוועדה הרישמיים המינויים את
 אבו- אהרון נבחרו אז משנה. יותר לפני

 הממשלה. כנציגי תמיר ושמואל חצירא
 אמאל הם לוועדה שנבחרו חברי־הכנסת

 אל־אסעד ושפיק מהליכוד, אל־דין נאסר
 הציגו שניהם שינוי. עם פרש שלא מד״ש,

 שינוי לח״ב נוסף לוועדה, מועמדותם את
 לוועדה להצטרף ביקש אשר עטשי, זאידן

שפיק בן־מיפלגתו עם בתחרות ונכשל ר ״ מין ש ף א רי ט

הורודה ההחסנה

מועדי ג׳בר השיך לשעכר סגן־שר
ליורש מצפה

אל־דין נאסר אמאל כעתיד שר סגן
לוויכוחים שותף

עטשי זאידן כנסת חגר
ומתכנן מתקשר
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