
אחרת! בפעם אראה תווך עולו□ את אמר:

 הוא דיברנו. ואז ועדת־החוץ־והביטחון, עם
 מבין לא שאתה עליך מתפלא אני עוזי, אמר:

מה, הליכוד. בלי שלום להביא שאי־אפשר
 אני לו: אמרתי הממשלה? בפירוק רוצה אתה
 ועל שעשיתי, חטאים הרבה על להכות מוכן

 רק שאלה לי יש אבל שאמרתי, דברים הרבה
 היה ערפאת הנה עמדותיה את לבדוק כדי

 שינוי בעד שהוא ואמר בפאריס, עכשיו
 הוא איך אמרת: אתה הפלסטינית. האמנה

כזה? דבר לומר סמכות לו יש כזה? דבר אמר
רחוק: ללכת רוצה אני למעלה! זה את שיביא

 את ולהפסיק למעלה ללכת מחליט הוא
 אז אתה — במדינת־ישראל ולהכיר הטרור
לא. ואופן פנים בשום אמר הוא איתו? תדבר

 אתה איתר? לשבת לי יש מה אז אמרתי:
הי הכוחות הם ואלה לא־ריאליסטי, מדינאי
לדבר. תוכל שאיתם חידים

 לוועדת־החוץ־והביטחון בא שמיר עכשיו
 כבר שאש״ף לו נדמה היה כי אדיר, במצב־רוח

 הוא לכן קודם שלו. התוכנית את יקבל לא
יקבל. עוד אש״ף אולי היסס,

 היה הוא אילו הגדול. הנעלם הוא שרון
 שאף דברים עושה היה הוא ראש־ממשלה,

ואני הכיוונים, לשני אבל — יודע לא אחד 1
עליו. מהמר הייתי לא

 אם בליכוד ההנהגה של השני לדור אשר
 ועל ומרידור, מילוא על מסתכלים אנחנו

 מתון שהכי ההרגשה לי יש אולמרט. ועל ביבי
 את תבנה אתה אולמרט. אהוד הוא ביניהם

ייבחר, כשהוא שלו? העמדה על האסטרטגיה
 הדומם הרוב של לעמדות לפזול יצטרר הוא

הליכוד. של י־
קי מאוד מיפלגה אר גדולה* מיפלגה זוהי
לג מוכנה היתה היא מדינית. מבחינה צונית

טאק־ רק לא — אסטראטגית פשרנות לות
 בגין שכאשר ידעו כולם סיני. בנושא — טית
 שהוא על״כר עיניו את שם הוא סיני, על ויתר

ביו״ש. יותר יוותר לא
 הפוליטית לא הסמכות, אין גם לממשיכיו

 לקום יכול היה הוא לו. שהיתה המוסרית, ולא
 כמו בנושא גם ובליכוד, בעם עמדות ולשנות

 והוא זה, את לעשות מסוגל לא שמיר יו״ש.
זה. את יעשה לא גם

 שאולי מצב, נגזר הקיימת, במציאות אז
 מיפי פלוס שמיפלגת־העבודה תיאורטי, הוא

ריאליס דתיות מיפלגות פלוס לגות־השמאל
 שיש רואים אנחנו המצב. את ישנו — טיות

הדתית. הספרדית ליהדות פוליטי ריאליזים
 רואים אנחנו יוסף. עובריה את רואים אנחנו ,

דרעי. אריה את
המצ מול יעמדו ודרעי יוסף עובדיה איך

 אינו שלהם הממוצע המצביע שלהם? ביע
הליכוד. של מהמצביע באופיו בהרבה שונה

 לא קיצוני, יותר הוא אז באופיו, שונה הוא אם
קיצוני. פחות

 זה לי: אמר והוא דרעי, עם שיחה לי היתה
 מעריך לא אתה כי אומר, שאתה מה נכון לא
עו של והפוליטית ההילכתית הסמכות את

הלוואי! ויקבלו. משהו יגיד הוא יוסף. בריה
ה בסולם שינוי עשית זה? איך •

עדיפויות?
קצת.

ת היי רדופת־ מיפלגה מזכיר •
 מזכיר-מיפ- לא אתה ועכשיו צרות,

רגוע? להיות כדי מספיק זה לגה.
 אחרים מאשר בנוי יותר קצת אני אבל לא,

 לעסוק יכול אני אחרים. בנושאים להתעניין
 אנצל ואני סרטים, לראות יכול ואני בספורט,

 בעוד שנה. בעוד יהיה מה יודע לא אני זה. את
 גם אני עכשיו אבל לי. להימאס יכול זה שנה

בעתיד. אעשה שאני במה מתעסק
 תעשה מה בעתיד? תעשה מה •

גדול? כשתהיה
 מה זה מיפלגת־העבודה, מנהיגות על אלך

אעשה. שאני
 ושוב שוב אנחנו השיחה בכל •

הב־ לאותה שונים מכיוונים מגיעים
 מיפלגת-העבו- של המרכזית עייה
המנהיגות. לשינוי זקוקה היא דה.

נר שדרכו שני, דור יש בליכוד
של מהדור מעבר יש סלולה. די אית

 כדי בן־זונה להיות צריך שאתה יתכן שאלה:
ראש־ממשלה. להיות

 פראייר, תראה — אומר אותי שמכיר מי תשובה:
 להיות מתאים לא כזה איש ויתר. אבל שר להיות יכול

ראש־מיפלגה.

 דן של לדור וארנם לוי שרון, שמיר,
 אולמרט אהוד לנדאו, עוזי מרידוד,

 אין במיפלגת־העבודה מילוא. ורוני
 שנייה שורה אין כזה. טיבעי מעבר

 השיל- לשינוי להגיע איך מגובשת.
 על מעלים האנשים היותר לכל טון?

 מפרס יעבור 1 מס׳ שהמקום דעתם
לפרס. מרבין עבר שהוא כמו לרבין,
חושב לא אני אובייקטיבי. לא בוודאי אני

אנ ארבעה שתכניס לו מציע אני כמנהיגות.
 לממשלה. חדשים שים

מי? •
 ניסים רמון, חיים ליבאי, דויד כמו שמות

 אתה היותר לכל לי: אמר פרס ברעם. זווילי,
 לא אתה להיכנס. מוכן שאתה לי להגיד יכול

 משנה זה מה הרשימה. הרכב את לי תכתיב
 ולא שלו, היה הקרדיט לו? מכתיב שהייתי

להת־ הצליח לא פרס לשמיר. שהיה כמו שלי,

1

 טובה יותר היא הליכוד של השנייה שהרמה
הפולי להתנהגות ביחס צדקת אבל מאיתנו.

המיפלגתיות. הצמרות שתי של טית
 מט־ להקמת וכל מכל התנגדתי למשל:

 של כוחה ריסוק שזה חשבתי שלת־האחדות.
 גם לעצמי אמרתי קרה. וזה מיפלגת־העבודה,

הזאת. בממשלה שר אהיה לא שאני
 מילוא את מרידור, את הכניס כשהליכוד

 אנשים, האחרון ברגע אלי פנו אולמרט, ואת
ואמ אבינרי, שלמה כמו אותם, מעריך שאני

 לממשלה, נכנסת המיפלגה אם שמע, רו:
בה. אתה גם תהיה

לה רציתי לא לו: ואמרתי לפרס ניגשתי
 קורפו משהו, אתמול קרה אבל בממשלה, יות

שתיבנה שיכבה הכניס הוא בחוץ, ושריר

 את בונה שהוא ולהבין הרגע, לגודל עלות
 זה אילו עצמו. את בונה גם ואולי המיפלגה,

 שלמיפלגת־העבו־ אומר היית לא קורה, היה
 אל לעמוד היכולים האנשים בממשלה אין דה

הליכוד. של השנייה השורה מול
 לו נאמנים שהם אנשים להכניס רצה פרס

 יותר לו חשוב היה וזה שרי־הממשלה, בתור
אחר. שיקול מכל

 משה גור, מוטה הודיעו מסויים בשלב
כאל עצמם את רואים שהם יעקובי וגד שחל

 את רואים שהם להגיד לי קשה אבל טרנטיבה,
התמוד תהיה שוב אם כאלטרנטיבה עצמם

 במים־ לקרות שיכול דבר וזה רבין־פרס, דות
 את רואים הם אם יודע לא אני לגת־העבודה.

האמירה כל אז לרבין. כאלטרנטיבה עצמם

 הלכה שנה, חצי לפני חזקה שהיתה שלהם,
ונחלשה.

שכחה  זאת לעומת כמעט. •נ
נר רבין. יצחק של העמדה התחזקה

 המיפלגה את שינהיג האיש שזה אה
 רבים לדעת כי הבאות, בבחירות

הניצ את להביא שיכול האיש הוא
חון.

במיפלגת־העבו־ חושבים לא זה את אפילו
 אחר, אחד מכל יותר שהוא, רק אומרים דה.

 אבל מיפלגת־העבודה, של העמדות את ישפר
 לזכור צריך בטוח. לא זה גם לניצחון. יביא לא

 מועמד ויהיה חשוף, יהיה רבין יצחק שכאשר
הלי קשה. יהיה הוויכוח גם הראשון, במקום

ההר אבל משי. של בכפפות בו ינהג לא כוד
שיצ היא — בפנים וגם בחוץ — היום גשה

חזק. מועמד הוא רבין חק
 בזה? עצמך את רואה אתה איך •
 ברעם שעוזי מכריזים שהיינו נגיד

 איזה מנהיג-המיפלגה. להיות צריך
ובאי לעבור, צריך כזה דבר שלבים

זמן? של טווחים זה
סגורה. בצורה זה את ולתכנן לומר אפשר

לעו בטיפשות שניחנתי מפני ולא לחינם, לא
 שאני אני גם ואמרתי קמתי לא האחרים, מת

 בעניין. בטוח הייתי שלא משום אלף: מועמד.
 שני בעניין. בטוח הייתי שלא משום ובית:

עכשיו. גם נשארו האלה הדברים
 האם אחרת, שאלה אותי שואל אתה אם

 למנהיגות־המיפ־ ברעם עוזי של המועמדות
 תמיכה של שלב כל קודם לעבור צריכה לגה

שכן. אומר לא אני רבין, ביצחק
נראה. זה כך •

שכן. אומר לא אני
אובייקטי מבחינה נראה זה כך •
יע רבין הבאות שבבחירות בית:
 ושבבחירות המיפלגה. כראש מוד

לא להיפתח יכול העניין זה שאחרי
יותר. צעירים נשים

 זה אם אותי שואל אתה לקרות. יכול זה
 רביו יצחק עדיין. בטוח לא אני טוב. דבר

 גדולה בעייה יש אבל מוליך. מועמד נראה
 המצביע המתון, הציבור של בחלק מאוד

 רבין יצחק את לראות למיפלגת־העבודה,
 סמל. הוא איש. רק לא הוא רבין יצחק בראש.

 מבחינה כקיצוני רבין יצחק את רואה לא אני
 הוא מדינית. מבחינה ימני כקיצוני מדינית,

יו לא אני האינתיפאדה. בתקופת שר־ביטחון
האינתי בתקופת אחר לשר קורה היה מה דע

 אישית עלי לדבר יכול אני אם אבל פאדה.
 רבין, ביצחק תמיכה בכלל לשקול כדי —
 הרבה עמדות אצלו לראות רוצה הייתי אני

 שיש מכפי גמישות יותר והרבה ברורות יותר
היום. לו

 שההתרשמות קודם אמרת •
 היא סקרי־דעת־הקהל, לפי גם שלך,

 עם בהידברות גם רוצים שאנשים
 את האינתיפאדה. בדיכוי וגם אש׳׳ך
מיי בוודאי רבין יצחק השני החלק

הראשון... החלק את צג.
 ודעת־ שהליכוד למרות מעניין. מאוד זה
 לא שהוא בזה אותו מאשימים הימנית הקהל

ש באמת, האינתיפאדה את לשבור מתכוון
תופס. לא זה מאוד, פשרן הוא

 היא שלו הציבורית •התדמית
 שהוא מה יודע שהוא קשוח, שהוא
 ושהוא בעצמו בוטח שהוא עושה,
לעניין. מומחה

האלק הסוד אולי, היא, שלו הזו הקשיחות
בכך. ספק לי אין לו. שיש גדול הכי טורלי

צד ב  אומר הוא אם המדיני, •ו
פלסטי מישלחת לקבל מוכן שהוא

השט תושבי מבין ומתן למשא נית
 אותם, ימנה מי לו איכפת ולא חים,
קדימה. צעד זהו

נצי גם שיהיו האפשרות את שלל לא הוא
מחוץ־לארץ. גים

 שלך, לדיעה הדרך בחצי הוא אז •
 יגיע הוא שאולי להגיד ואפשר

שיני שכדי לטעון יכול מישהו רחוק.
)51 בעמור (המשך
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