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שפשנף לא נעים
מה מלמדים מקרי העבר על סיכוייו של בני גנץ להצזייח בפוזייטיקה? הצניחה ש7י
הרמטכ״ל לשעבר בכנסת או בממשלה צפויה להיות קשה ־ במקום הנחתת פקודות
מתרגלים קומבינות ,במקום להתבשם מהילה צבאית סופגים ביקורת • אבל ייתכן כי
הנשק לו הוא נזקק כדי לצלוח את הבוץ הפוליטי הוא פשוט זמן
מור שמעוני
אז הודיע על הקמת
מפלגה חדשה ,הצי
בור בישראל מחכה
בכליון עיניים למו
צא פיו של הרמטכ״ל
לשעבר בני גנץ ,מה יהיה המצע שלו?
היכן הוא ממוקם במפה הפוליטית? האם
יחבור לנתניהו? גנץ שומר בינתיים
על עמימות ,כיאה לאיש צבא מנוסה.
אך האם ההתנהלות הזאת מתאימה גם
לפוליטיקאי?
בכל מקרה ,תכונות רבות אחרות שח
שובות לאיש צבא עלולות להיות לו
לרועץ בניסיונותיו לכבוש את הזירה
הפוליטית .רבים וטובים עשו לפני גנץ
את המעבר מהצבא לפוליטיקה .חלקם
בהצלחה ,אחדים הגיעו לפסגה ,אחרים
כשלו כישלון חרוץ.
"יש פער גדול מאוד בין הפוליטיקה
שקיימת במסגרת הצבאית לבין ההת
נהגות הפוליטית שנדרשת במערכת
הפוליטית" ,אומר עמי אילון ,מפקד חיל
הים ושייטת  13לשעבר ,ראש השב״ב
לשעבר ומי שכיהן כשר מטעם מפלגת
העבודה.
"אין מקרה אחד של איש צבא שעבר
לפוליטיקה והשנים הראשונות לכהונתו
היו מוצלחות" ,מציין פרופ׳ יגיל לוי,
חוקר יחסי צבא וחברה באוניברסיטה
הפתוחה" .בשלבים הראשונים הוא עדיין

לא מתרגל למחשבה שההילה שעמדה
לרשותו כאיש צבא רחוקה ממה שיש לו
כפוליטיקאי".

ע1ברים להקשב
יהד עם גנץ יתמודדו בבחירות הקרו
בות הרמטכ״ל לשעבר משה)בוגי( יעלוז,
אשר כיהן כבר כשר הביטחון וכעת הקים
מפלגה הדשה ,וכן ראש אכ״א לשעבר,
אורנה ברביבאי ,שחברה ליש עתיד .למי
שעשו כבר את המסלול הזה ,המעבר הלא
כל כך חלק מהזירה הצבאית לפוליטית,
יש מה לומר להם .אולי אף להזהיר .ומה
אנחנו ,האזרחים ,נרוויח מכך?
"הציבור יקשיב יותר לאיש צבא" ,טוען
אילון" .אנחנו חיים בעולם שבו המצב
הביטחוני הוא פרמטר מרכזי בשיקול של
אדם על מי לסמוך ולמי להצביע .אנ
שים מצביעים דרך הבטן ולא דרך הראש,
בעיקר במציאות של פחד .כשמתחיל
קמפיין בחירות ,שואלים שאלות שלע
תים הן פתטיות ,כמו ׳מי ינצח את חמאם׳.
הפוליטיקה נראית מבחוץ כמו תהליך
של קבלת החלטות רציונליות ,כשבפו
על היא עולם של רגשות".
אילוץ אינו נזכר בחיבה בתקופת היותו
פוליטיקאי" .כשהחלטתי להיכנס לפו
ליטיקה כבר הכרתי את המציאות בה",
הוא נזכר .כראש השב״כ אתה רואה את

זה מקרוב ,כך שלא התפלאתי משום דבר.
אבל בפוליטיקה יש מאפיין בולט שכמעט
לא קיים בצבא  -מתח כמעט בלתי אפש
רי בין מה שאדם צריך להגיד או לעשות
על מנת להוביל את הרעיונות ואת המ
דיניות שבהם הוא מאמין ,לבין מה שעליו
להגיד או לעשות על מנת להיבחר .מנהיג
פוליטי הוא גם מדינאי .אלה שתי זהויות
שונות לחלוטין .עליו לקבל המש החל
טות שונות כל יום והוא מתלבט כל הזמן:
האם הוא מקבל החלטה על מנת לקדם
את מדינת ישראל או שהוא פועל כדי
להיבחר על ידי הסקטור הספציפי שאפ
שר לו להגיע לשלטון .לפעמים אלה שתי
החלטות שונות לחלוטין .לצערי ,בפולי
טיקה יש אנשי צבא שהסתגלו לזה ואפי
לו די מצטיינים בכך".
"גם אלה שהגיעו להיות ראשי ממשלה,
זה קרה לאחר קדנציה או שתיים שבהן
עיצבו מחדש את עולמם ורכשו כישו
רים פוליטיים" ,אומר פרופ׳ לוי" .רק

![p j

אז היה להם סיכוי להצליח .דוגמה אחת
היא יצחק רבץ ,שכהונתו הראשונה לא
צלחה; אריק שרון הצליח רק אחרי הרבה
שנים; הכהונה של אהוד ברק לא זכו
רה כמוצלחת ,אף על פי שביצע לפניה
שורה של תפקידים .יעלון לא הטביע
שום חותם בתפקידים המיידיים שעשה
לאחר שהשתחרר מהצבא .שאול מופז גם
הוא בסופו של דבר היה כישלון פוליטי.
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השר לשעבר יוסי פלד)בתמונה(" :חשוב
שמי שמסיים את שירותו לא יחשוב שבגלל
התפקידים הבכירים שעשה בצבא הוא כבר יכול
להיות ראש ממשלה .להיות הרמטכ״ל הכי מבריק
בעולם לא מספיק כדי להיות ראש ממשלה .צריך המון
שפשוף ,להבין מה זה פוליטיקה ,מה זה קואליציה"

