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  أورن أمير
  *احلكومة رئيس يَنقصُ  ما

   
 يف النسيان طواها قد وتقصيراتها، أفعالها وعن وتطبيقها، احلكومة سياسة عن املشتركة الوزراء مسؤولية إن

. لها وشخصنة للمجموعة تلخيصاً بوصفه مريح أمر بيرتس وعمير أوملرت إيهود على والتركيز. لبنان يف ما مكان
 الفلسطينية، السلطة يف احلكم إىل" حماس" صعود إزاء املتسامح سلوكه منذ أوملرت، ألن أيضاً مفهوم أمر وهو

 فاشل حكومة رئيس هو ،]لبنان يف[ احلرب إىل وصوالً  عمونا،] االستيطانية النقطة[ إخالء خالل بأدائه مروراً
 بناء بين الهوة جسر يف صعوبة يجد كشخص برز ومكتب، بالط بين يميز ال الذي وبيرتس،. لآلخرين الفشل ويسبب

 من احلكومة يف زمالءهما يعفي ال ذلك لكن إضافية، مسؤولية يتحمالن وهما. عسكرية قوة وحتريك سياسية قوة
  .والعار اجملد يف النسبية حصتهم

 رئيس يكون أن يجب قومية؛ حرب غرفة وجود الضروري من: مترابطة دروس ثالثة اشتقاق يجب احلقيقة، هذه من
 يجب] وهكذا. [يساعدهم الذي املستوى على تأهيالً أكثر أشخاص وجود الضروري من أيضاً؛ للدفاع وزيراً احلكومة

 االستخبارات وأجهزة اإلسرائيلي اجليش فيها يتمثل قومية، حرب بغرفة األمنية للشؤون الوزارية اللجنة تعزيز
 مدير" بمهمة يقوم وزير بوجود القضائي، واجلهاز والشرطة الداخلية واجلبهة االقتصاد وأطراف اخلارجية ووزارة
 حموراً  تكون أن ال وشفافة، واسعة دائماً، حمدَّثة تصرفهم يف التي املعلومات قاعدة تكون أن ويجب". القتال

 رئيس إىل ومنه الدفاع، وزير إىل العامة األركان هيئة يف) األرض حتت حمصنة غرفة" (البونكر" من يمتد عمودياً،
  .نادرة ملداوالت تمهيداً متسرع تقرير مع احلكومة،

 واالهتمام الوقت يف النقص والتوازنات؛ الكوابح أهمية: احلكومة رئيس إىل الدفاع حقيبة نقل لرفض أسباب ثمة
 – بامليزانية املتعلقة الصراعات يف – ميله األمنية؛ باملؤسسة املتعلقة للمسائل احلكومة رئيس يعيرهما اللذين

 توحيد لتأييد وجاهة أكثر أسباب هناك املقابل، ويف. أُخرى ووزارات املالية وزارة وضد األمن جانب إىل
 احلكومة، رئيس واحد، لوزير الشخصية املسؤولية إن. حرب شفير على وهي قتاالً دائماً تخوض دولة يف املنصبين،

 واملوساد النووية الطاقة وجلنة ،)الشاباك( لعاما األمن وجهاز اإلسرائيلي، اجليش – املؤسسة أقسام جميع عن
 بتأييد قراراً أن يتذكر أن إىل تضطره وهي. شاملة رؤية تمنحه –) مدنية إىل حتويلها حين إىل الداخلية، واجلبهة(

 بنظم اجليش تعزيز مثل أهمية، يقل ال آخر موضوع ضد قرار اتخاذ معناه ،"اخلاصة الوسائل" مثل معين، موضوع
  .استعمالها على الوحدات وتدريب متعددة أسلحة

 السرية، للوكاالت أحدهما – وزير نائبي من املساعدة الدفاع وزير/احلكومة رئيس سيتلقى كهذه، هيكلية إطار يف
. الدفاع وزارة يف ،]العسكرية[ والصناعات والتطوير اإلسرائيلي اجليش جلهوزية والثاين احلكومة، رئيس ديوان يف
 ورئيس عام مدير من مكون غريب ثالثي الوزارتين هاتين من كل يف فيوجد] املنصبين بين[ الفصل نموذج يف أمّا

 املكتب رئيس دوره بحكم هو الذي العام، املدير: الثنين إالّ هنا مكان ال أن حين يف – عسكري وسكرتير مكتب
 أمّا]. احملتلة[ واملناطق واالستخبارات اإلسرائيلي اجليش مع االرتباط يتوىل الذي العسكري، والسكرتير املدين؛

 ويتحول األميركي، النظام يشبه ال نظام يف" األبيض البيت موظفي كبير" مظاهر أحياناً يأخذ الذي الثالث املنصب
  .قيام خير بعملهما اآلخران االثنان قام إذا – له لزوم ال منصب فهو جداً، عالية برتبة شخصي مساعد إىل أحياناً
 صوته يكاد ال من رأسه على يقف كان وإذا حسابه، يحسب مل إذا. احلكومة لرئيس يخضع القومي األمن جملس
 رئيس نائب عيّن الذي أوملرت، وهو – بذلك تسبب من عاتق على تقع املسؤولية فإن احلرب، جمالس يف يسمع

 الذي األداء ثمن إن. طروبوفيتش يورام مكتبه، لرئيس ليخضع منصبه وخفض مزراحي، إيالن السابق، املوساد
  .أوملرت من يجبى أن يجب ومزراحي طروبوفيتش قدمه

 فهؤالء. األخيرة األعوام يف كثيراً  انتفخ الذي العسكريين، السكرتيرين بالون يف دبوس وخزة إىل أيضاً حاجة ثمة
 أو عميد، برتبة ذلك بعد وأصبحوا. فقط عقيد برتبة للدفاع، ووزير للحكومة كرئيس غوريون، – بن دافيد لدى كانوا

 بصفته لواء رتبة إىل) كبلينسكي موشيه( ضابطاً رقى من أول شارون أريئيل وكان. لواء رتبة من الضباط قدامى
 سكرتير من استمرارية، ذي مقدس عرف إىل البدعة هذه وحتوّلت أُخريين، مرتين ذلك فعل وقد. عسكرياً  سكرتيراً
 تساهم التي العوامل من بينهما االختصاص وطمس. سكرتير والسكرتير جنرال، اجلنرال. منطقة قائد إىل عسكري
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 اجليش دم يف السياسة نسبة فحص مرة ذات جرى إذا سُيكتشف ما هذا. وعسكرية سياسية طرق حوادث يف
  ▄.اإلسرائيلي

   
  

  :اإلنترنت يف) 12/9/2006" (هآرتس" موقع من العبرية عن مترجم: املصدر  (*)
  www.haaretz.co.il 

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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