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טמבש!סחו־בבתיו!״
למראית״עין היה הכל ברור למדי :תסריט שכלל שלושה מועמדים
רעננים ,אולי בשילוב עם מנהיג ותיק .בגמר הראיונות האלה ,הסתמנו
לפתע תסריטי ם רבים וחלקיקי״תסריטים.
בעירבוביה הרעיונית־אישית הנושאת את השם מערך ,הכל הגיוני
כיום :אולי רק יעקובי ,שחל וגור ייאבקו זה בזה בעוד שנה וחצי ,כש־
ת תכנס ועידת־המיפלגה ,ואז ,יש להניח ,יתנהל הקרב האמיתי בין שחל
לבין יעקובי .מצד שני ,מוכנים רבים להתערב ש״שימון לא יוותר".
למעשה ,מהמרים רבים על כך שלמרות הרעש והמהומה ,יתעלה פרס
על כולם ויוכיח שבמאניפולציות מיפלגתיות עדיין יש מה ללמוד ממנו.
כאן מתפצל התסריט :האם הוא יכשיל א ת ההת מודדו ת בטריק? או
שאולי יתמודד עם הצעירים וינצחו ומה עם יצחק רבעו רבים נוטים
למחוק אותו מכל תסריט עתידי .אך אגשי״רבין )מחנהו רחוק כיום
מלהיות מאורגן( רמזו באחרונה שאין לכלול את פרס ורביו בכפיפה אחת.
אבל יש לכלול אותם  -מתעקשים בצמרת המיפלגה .״שניהם שותפים
למישגה האסטרטגי שנעשה בבחירות!״ מסכימים הרוב.
ומה עם נבון? הוא אינו שותף למישגה ,ושמו הוזכר באחרונה כגורם.
ברגע זה מניותיהם של עוזי ברעם וישראל קיסר בירידה .קיסר טרוד
לקראת המערכה בהסתדרות .ואילו ברעם  -״עוזי לא אמר עוד את
המילה האחרונה!" הבטיח שר שאינו נמנה עם אוהדיו ,אם כי גם זה נאמר
בנימה מסתייגת.
לאיש מהמרואיינים לא היה נוח לדבר בעיתוי רגיש זה  -הם דיברו שוב
ושוב על הרגישות המיוחדת .איש ממה שמכונה ״השלישיה" )יעקו־
בי״שחל-גור( לא שש לדבר על ההכנות הנעשות בחצרו לקראת ההתמוד 
דות בהא״הידיעה .באורח כללי ,כולם מדברים עם כולם ,כולם נפגשים
מאחורי הקלעים ,נעשות הכנות ,קבוצות מתארגנות.
גם מערכות״היחסים בין הנפשות הפועלות מעניינות במיוחד .ניתן
להבין מי חושש ממי על פי צורת הפירגון .יותר מדי פירגון  -משמעו :אין
חשש .גם הבעות זילזול לא נעלמו פה .הוטחו מישפטים כועסים כמו :״אני
מתפלא עליך! באמת! אני מחבב אותו ,אבל "...יש גם התעניינות במה
שקורה במחנה השכן ,אם כי טרם משתמשים במונח ״מחנה" .לכן מהס 
סי ם לספר ,עובדים בשקט.
נדמה שההיסוסים אינם נובעים מהחששות של איש מרעהו ,אלא מפני
עינו הפקוחה של האח הגדול שימעון פרס .אפילו מי שרצים ,מכריזים,
מגייסים ,מתכננים ,מאמינים ביכולתם כמנהיגים ,במדינאים!  -אינם
מאמינים ביכולתם מול שימעון פרס.

^ ני יודע את הכל מסיפורים.
מה אני יודע? ששימעון רצה לה
דיח אותי מהממשלה! אני זוכר איך
ריטה )אשתו של גור( ואני ישבנו לנו
בישיבת־המרכז ,שבה הוכרז על מינוי
שרי הממשלה החדשה ,שתינו קפה ,ו
פתאום התחילו לספר לי סיפורים...
שבוע קודם־לכו הייתי אצל שימעון
בבית .זה היה ביוזמתו .היתה אווירה
ביתית ,ורוב השיחה ,שארכה שעתיים,
התנהלה על ענייניו .כששימעון קיים
שיחות עם השרים באותה התקופה ,ונ
שאלתי כיצד אני מתרשם לגבי מעמדי
אחרי השיחה ,עניתי :״על פי לבביות
השיחה ,אם אני לא בפנים )בממשלה
הנוכחית( — זהו השקר הגס ביותר של
המאה!"
פתאום התחילו לספר לריטה ולי:
״אתם יודעים שמוטה לא היה בבוקר
ברשימת השרים?"
בכלל נכנסנו לאולם במיקרה .ריטה,
שהיא פעילה בנעמ״ת ,רצתה להשתתף
בדיון על מקומה של אשה בממשלה.
אגב ,עכשיו ,תוך כדי שיחה ,אני נזכר
—
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איך שימעון שאל אותי באנגלית:
)״מהי מיש״
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אלתן?"( עניתי :״שום דבר מיוחד ,שר־
בלי־תיק".
ניסיתי לשכנע אותו שלא יהיה שר־
אוצר ,ושיעסוק כיושב־ראש המיפלגה
בנושא הפלסטיני .הצעתי לו שמישהו
אחר יהיה שר־אוצר — לא ,לא גד.
בגלל המתיחות עם גד ,הצעתי לו דוו
קא את שחל.
מנץ אני משוכנע כל־כך בדבר סי
פור ההדחה? אני יודע על־כך רק מסי
פורים ,אבל אין שום ספק שזה נכון:
שחל סיפר לי שהוא דיבר איתו ,עוזי
ברעם סיפר לי .אני יודע על כך ש־
שימעון טילפן בעניין זה ליצחק רבץ.
כתוצאה משיחות אלה שוכנע פרס
שעליו להכניס אותי בכל זאת לממ
שלה.
כולם דיברו על כך באופן חופשי .הם
פשוט חשבו בטעות שהכל היה ידוע לי.
האם דיברתי על כך עם שימעץ? מה
פתאום! עד עצם היום הזה לא הזכרתי
זאת .מה ,אנחנו בגרילדים?
אתמול )ביום השני שעבר( ,למשל,
הייתי אצלו במשך חצי שעה ,ודיווחתי
לו בפרוטרוט״ .על מה? על סיורי באר־
צות־הברית.״
זאת היתה נקודת־הזינוק עבורי .מה
רגע שנודע לי על ניסיון־ההדחה ,היו
לי שתי אפשרויות :או שאסתובב מקו־
פל״זנב ,או שאשים דברים במקומם!

מה פירוש? פירושו שב־ 1992תהיה
למיפלגת־העבודה הנהגה חדשה!

• ״ער נוס
ושאת בתוצאות!״
ך קודת־הזינוק היא רק פועל־יוצא
^ ש ל תהליך ,שהתחיל קודם־לכן.
ההבדל הוא שאני בחרתי שלא לדבר
על־כך במשך תקופה מסויימת.
בעצם התחיל השינוי אחרי ״מיסמך

לונדון״)המיסמך שעליו הסכימו פרס
והמלך חוסיין בלונדון( וכישלונו.
מצב־הרוח של פרס השתנה .הוא הפ
סיק לשוחח עם אנשים ,התרחק מכולנו.
למשל ,השיחה שבה חזרתי לממש
לה ,אחרי שהתפטרתי :היא נמשכה דקה
וחצי בדיוק!
מפי שמונה עיתונאים ,לפחות ,שטי־
לפנו אלי ,נודע לי על הכוונה שאחזור
לכהן בממשלה .עניתי להם :״חברה,
אין לי מושג על מה אתם מדברים ,בר
צינות!"
רק למחרת היום קיבלתי שיחת־טל־
פון משימעון .מייד פתחתי :״שימעון,
יש לך מה להוסיף על מה שהעיתונות
כבר הודיעה לי?" הוא ביקש שאקפוץ
אליו.
כל השיחה כולה היתה :״מוטה ,אר־
נס חוזר לממשלה .מה דעתך לחזור?"
עניתי :״טוב".
אני מספר כל זאת בכאב ,מפני ש־
שימעון ואני היינו מאוד קרובים.
פעם תפס אותנו יצחק נבון ואמר:
״שימעו ,יש לי מצב־רוח נהדר .אני מס
תובב במשך שנה עם ההרגשה ששינד
עון מתעלם ממני .רק היום הסתבר לי
שאינני היחיד"...
בעצם ,השיחות על החלפתו של פרס
התחילו כאשר לא שותפנו ,שאר הש
רים ,באסטרטגיה לקראת הבחירות.
שימעון נימק את הקו שלו במילים :״לא
חשוב לדעת רק מה שהקהל רוצה
לקנות ,אלא גם מה שאנחנו רוצים
למכור״.״ זו היתר ,פאראפרזה על דבריו
של חי ך בן־גוריון :״לא חשוב מה הצי
בור רוצה — חשוב מה טוב לו!׳׳
מדוע לא עירערנו אז על סמכותו
של פרס? קצת פסיכולוגיה בגרוש:
כשמנהיג בא עם אסטרטגיה מוכנה,
ברורה ,מפורטת — אין כמעט מיפלגה
בעולם שתחלוק עליו .מאותו רגע :או
שזה מצליח בגדול ,או שזה נכשל.
אני מדגיש — אץ לי כל טענה

גור
_ב־ 1992תהיה למיפלגח־העסדה הנהגה חדשה!"
לאסטרטגיה של שימעון .אבל עליו,
כמנהיג ,לשאת בתוצאות.

כשפרס מינה את וייצמן דווקא,
אמרתי לפרס ,בצד השקט של מיזנון-
הח״כים :״אני מניח שאתה מעריך ש־
ווייצמן יכול לשאת את המסר שלך
בצורה הנכונה ביותר!״
את וייצמן הזהרתי שלא להרחיק־
לכת מרי בנושא הפלסטיני.

ך* ודשיים לפני הבחירות ,כשעזר
 1 1וייצמן מונה כראש־מטה הבחירות
— בפעם הקודמת שימשתי אני בתפ
קיד זה — היה ברור שאנחנו)יעקובי,
נבון ,שחל ואחרים( בחוץ.
כשאני תיפקרתי לפני ארבע שנים,
עידכנתי את צוות־ההיגוי ,שכלל את
פרס ,רבין ,נבון ובר־לב ,בכל פרט ופ
רט .חשבתי שכך מחייבת ההגינות.
משה שחל אמר לפני הבחירות מיש־
פט שנחרט בזיכרוני :״מי שנוהג כך —
ישא באחריות אחרי!"
שחל היה אז ב״היי" )מצב־רוח מרו
מם( .אחד ממקורביו פנה למקורבי וה
ציע שאהיה שר־ביטחון בממשלתו...
)ראה מיסגרת(.
אני זוכר פגישה ביני לבין שחל ב־
מיסעדת מ׳  1פת 1ח)מיסעדה בנוף מר
היב ,בכניסה לירושלים(.
זהו מקום יפהפה .אני בחרתי בו ,מפ
ני שפחות חשוב לי האוכל — העיקר
המקום.
הפגישה נסבה על מה שיהיה אחרי
הבחירות .שחל דיבר .אני סירבתי לפ
תח את הנושא .חשבתי שצריך לחכות
עד הבחירות ,לפחות.

ביקשו ממני לנהל את מישחק״ה־
מילחמה .נרמז לי ששימעון לא כל־כך
מעוניין .ביררתי זאת עימו ,ואכן הס
תבר לי שהוא לא התלהב .בכל זאת,
ביקשתי למסור לי את כל הסקרים וה
חומר שנאסף.
היה ברור שיש להדגיש את נושא־
הביטחון .גיליתי עוברה מדהימה —
אותו מיספר של אנשים ,הרוב ,שהיו
מוכנים לוויתורים ,לוועידה בינלאו
מית ,חששו שוועידה כזאת תגרום לס
חף בוויתורים ולא האמינו בה כבפית־
רון.
 10פעמים במהלך מערכת־הבחי־
רות ,התחננתי לפני שימעון שיחזק
נקודה זאת ,שיבהיר את עמדותיו ,שיר
גיע .שלוש פעמים במהלך המערכה
אמר לי שימעון :״שמע ,אני מקבל
הדים יוצאים־מן־הכלל מהופעותיו!"
עניתי לו :״שימעון ,זה מה שאני מתחנן
לפניך מזה זמן — תעשה זאת אתה!
איש לא חושש ממני! אתה נושא את
דגל הוועידה הבינלאומית .הם חוששים
ממך!"
מסיבות המובנות רק לו ,הוא לא
שמע לי.

• ..שחל ואנ■
אנוס נמיסעדה...״

