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משרדה, ולפיכך כמאבק שאינו פועל נגדה."
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השמחה שהיתה נחלתנו לפני כשנה עם זכייתו 
של עמיר פרץ בראשות מפלגת העבודה דעכה 
לאט לאט וכבתה סופית בפריימריס שנערכו 
בסוף מאי 2007. כבר מלכתחילה היתה השמחה 
הזו מוקדמת מדי, והציפיות מן ההצלחה ומן 
האיש היו מוגזמות. עמיר פרץ אמנם הצליח 
להטות את מערכת הבחירות לעיסוק בשאלות 
חברתיות וכלכליות, אולם לא הוא ולא המחנה 
הסוציאל�דמוקרטי במפלגת העבודה הצליחו 
לצבור מספיק כוח על מנת ליצור שינוי ממשי. 
הריאקציה לא איחרה לבוא, וכמובן שכישלונותיו 
של עמיר פרץ, שאולי גם לא התאמץ להציב 
אלטרנטיבה סוציאל�דמוקרטית לשלטון הקיים 

של פקידי האוצר, סייעו לה. מפלגת העבודה, 
שכבר כמה שנים אינה נותנת למנהיגיה להוכיח את 
עצמם לאורך זמן, מיהרה לערוך בחירות חדשות 
לראשותה, להדיח את עמיר פרץ ולהחזיר את 
אהוד ברק "הזכור לטוב". חזרתו של הרמטכ"ל 
לשעבר לראשות המפלגה מהווה סימן נוסף 
למה שהתחיל במלחמת לבנון השניה � העניין 
הבטחוני חזר להיות העניין המרכזי במערכת 
הבחירות, כל מערכת בחירות. כל זאת למרות 
שכל מה שהתרחש פה בשנה האחרונה � ובכלל 
זה מחדלי מלחמת העורף בלבנון � רק מוכיחים 
את חשיבות העניינים הכלכליים�חברתיים 

ליציבותה וחוסנה של ישראל. 
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העמדת העניין הבטחוני במרכז השיח הציבורי 
והמפלגתי מוצדקת לכאורה בשל המצב הבטחוני 
הרעוע ובשל האיום המתמיד על אזרחי המדינה 
בשדרות וסביבותיה. אולם גם כאן בעוד עוצמת 
המדינה מושקעת בתגובות צבאיות, הרשויות 
האזרחיות בשדרות הן אלה שקורסות בזו 
אחר זו. כמו בזמן המלחמה בצפון, המערכות 
הציבוריות המדולדלות בשל ההפרטה אינן 
מצליחות לתת מענה לתושבים הפונים בייאושם 
לנדיב התורן. ניתן למתוח גם קו ישיר בין הזנחת 
העורף הישראלי ובין ההתעלמות מהצרכים 
הכלכליים של הפלסטינים ברצועה. התעלמות 
שהביאה לקריסתה הכלכלית ולהפיכה שבה 
השתלט החמאס על רצועת עזה. גם כאן וגם 
שם � הפתרון אינו רק צבאי, אלא עליו להיות 

גם כלכלי. 
אבל כל אלה החזירו דווקא את "האג'נדה 
הביטחונית", כמו רפלקס מותנה לעת צרה, 
וזו השתלטה גם על מפלגת העבודה. התקווה 
הסוציאל�דמוקרטית של בוחרים רבים,שרבים 
מהם בחרו בה לראשונה בחייהם, נכזבה. 
למפלגה בראשותו של ברק אי אפשר לקרוא 
סוציאל�דמוקרטית. על כך אפילו ברק ותומכיו 

לא יתווכחו. 
עם זאת אי אפשר להתעלם מכך שיותר מעשרים 
אחוזים מחברי המפלגה המשיכו, למרות הכל, 
לתמוך בעמיר פרץ. חברים אלה, ובתוכם חברי 
יסו"ד, לא תמכו בעמיר פרץ האדם, הם תמכו 
בעיצוב אופייה של מפלגת העבודה כמפלגה 
סוציאל�דמוקרטית. הם תמכו בפרץ למרות 
כישלונותיו משום שהוא נשאר המועמד היחידי 
שהצהיר באופן גלוי על נאמנות לרעיון זה. 
בחירה זו בפרץ מסמנת מחנה סוציאל�דמוקרטי 
משמעותי במפלגת העבודה. על כן כשם שישנם 
ניצחונות ששכרם המלא אינו בצידם, כך ישנם 
הפסדים שדווקא מצביעים על כוח. ההתמודדות 
על דרכה של המפלגה אינה התמודדות קצרת 
טווח ואין בה ניצחונות והפסדים "אינסטנט". 
�אבל הבחירות המקדימות פגעו במחנה הסוציאל
דמוקרטי במפלגה ביותר מדרך אחת. האכזבה 
מפרץ יצרה פיצול במחנה שגדול מעשרים 
האחוזים שתמכו בפרץ. חוסננו יתברר ביכולתנו 

לאחד את המחנה מחדש, לא רק במאבקים 
נקודתיים וחשובים שעומדים לפנינו � ההתנגדות 
להפרטת בתי הסוהר, המאבק בהפרטת המוסדות 
לחוסים, המאבק נגד העלאת שכר הלימוד 
באוניברסיטאות ועוד � אלא גם, ולא פחות 
חשוב, במטרה הגדולה: הפיכת מפלגת העבודה 

לחלופה שלטונית ממשית. 
ועוד נקודה אחת � הפסדו של עמיר פרץ הוא 
סימן נוסף לכך שמקומו של היו"ר החדש אף 
הוא אינו בהכרח יציב. הבחירות הבאות, יושב 
הראש הבא, השרים � כל אלה תלויים בתפיסת 
עמדות כוח במוסדות המפלגה. ככל שבמוסדות 
�אלו יהיו יותר אנשים שמזדהים כסוציאל
דמוקרטים, כך תהיה גם המפלגה לכזו, ואולי 

גם יושב הראש הבא.
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