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יקרה לתנועת ש״ס לארור לכתו של
עובדיה יוסף?
האם דרעי יוכל להנהיג?
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המערכת הפוליטית

והחברה

הישראלית.
הממשלה ,קצינים בכירים בצבא ,שרים וחברי כנסתעולים לרגל אל
ופוליטיים,
הרב עובדיה יוסף .כולם ביקשו את אישורו למהלכים מדיניים
קיבלו ברכות וסטירותלחי .ראשיהמפלגה ,אריהדרעי,ואלי ישי טענו תמיד
שהם שליחים של הרב .הוא קובע והםקבלני הביצוע .אמנם כך מתנהלת
מפלגה חרדית ,אבל יש בכך סכנה ,כי כאשר המנהיגהולך ,ואינו דואגליורש
מספיק כריזמטי ,המפלגה
נעלמת .כך יהיה גם עם תנועת ש״ס .הרב עובריה
יוסף לא השאיר אחריו יורש .בניו ,כולל בנו הרב יצחק יוסף ,אינם מספיק
כריזמטים .אינם פוסקיםגדולים כמוהו .אין כלפיהם הערכה רבה של ציבור
רבניםותלמידים.
לניצחוןגדול ,הכזיב.
דרעי שחזרלפני הבחירות לכנסת ,בתקווה שיביא
חלקיםגדולים מציבור ש״ס סירבולהצביע למפלגה
שבראשה עומד עבריין
חילונים שרואים בו מנהיג כריזמטי ביום-יום נתנו אתקולםלמפלגות
מורשע.
חילוניות .המפלגהקיבלה  11מנדטים .אבל לא המנדטים הם הבעיה ,אלא
הפוליטיים שניצבומולה :״יש עתיר״ ו״הבית היהודי״ שמנעו את
הכוחות
כניסת ש״ס לממשלה והותירו את אריה דרעינטוליכולת לספק את תאוות
המפסידיםהגדולים הם בני ביתו של הרב עובדיה יוסף
השלטוןשלו .אבל
שהשתלטו בשנים האחרונות עלהמפלגה .אז מה יהיה? כבר עכשיו יש התאר־
$TS1$התארגנויות$TS1$
ותלמידים ,לאחר כוחות.
$DN2$התארגנויות $DN2$של רבנים מקומיים שיש להם אלפי אוהדים
גנויות
מפלגה בנוסח ש״ס חייבת מנהיגים רוחניים בראשה .ובכן ,נותרה השאלה
מי יעמוד בראשם? הרב החשוב ביותר ,המוכר ביותר לכל המזרחיים ,שעשה
מסלול תעסוקתי דומהלזה של הרבעובדיה ,הוא הרב הראשי הספרדי היוצא,
שלמה עמאר .האם רבנים חשוביםיקבלו את מרותו? זו השאלה הקריטית.
פוליטיקאים שיעשו את
אם חפצי חיים(וכסף) הם,יצליחולעשות זאת .ימנו
דברם ויקימו מפלגה חדשה.
על המדף יש שניפוליטיקאיםשיוכלולהוביל מפלגה כזו :דרעי ,אשר
תככנותוושתלטנותו על בית הרב ידועות היטב
לרבנים; וישי ,אשר ידוע
הפוליטית.
כמי שעושה דברי רבנים ,זוכהלאמון והערכה של רבים במערכת
חרדית-מזרחית ,אשר רוב אוהדיה חובשי כיפות
המפלגה שיקימו תהייה
סרוגות ,משרתים בצבא ,רוכשים השכלהועובדים .מפלגה שתחזורלמקורות
הספרדיות הנינוחה ותאיר פנים לכל הבא בשעריה.
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