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السكرتير العسكري لرئيس الحكومة 

في مركز القرارات األمنية في إسرائيل

تتمثل وظيفة السكرتير العسكري لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، 

بني رئيس احلكومة وبني  الوصل  في  برتبة جنرال،  وهو ضابط 

اجليش اإلسرائيلي وهيئات األمن األخرى. وفعليا، فإن مجاالت 

عمله أوسع بكثير من ذلك.

وهذه الوظيفة هي إحدى الوظائف األكثر تأثيرا على سير 

اتخاذ القرارات األمنية في دولة إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك 

يتحمل املسؤولية  لرئيس احلكومة ال  العسكري  السكرتير  فإن 

األمنية الرسمية في مجال األمن القومي، كما هي حال رؤساء 

أجهزة األمن ورئيس مجلس األمن القومي، وال تتوفر له هيئة 

مهنية كما يتوفر لهم. وهناك في قضايا معينة تداخل وعدم وضوح 

في توزيع الصالحيات بينه وبني رئيس مجلس األمن القومي.

يس���تعرض املؤل���ف في هذا املق���ال الوظائف التي يش���غلها 

الس���كرتير العس���كري، ويحلل خصائصها، ويبحث في اخلالفات 

في الرأي بالنسبة ملجاالت عمله ومكانته الرفيعة ويعرض توصيات 

لتنظيم الوظيفة. 

الرسمية  السكرتير في احلدود  أعمال  املؤلف حصر  ويقترح 

للوظيفة، وحتديد اخلطوط الفاصلة بدقة بينه وبني مجلس األمن 

القومي، وأن يعني لهذه الوظيفة مواطن )مدني( له جتربة أمنية 

غنية يسمى »السكرتير األمني لرئيس احلكومة«.

قليل  بظهور  يحظى  بطبيعته  العسكري  والسكرتير 

نسبيا، لكن هناك أسباب تقضي مبعاينته من قبل الرأي 

العام:
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	 تأثير الوظيفة وموقعها في منظومة اتخاذ القرارات: وفقا •

نتنياهو، فإن عمل السكرتير  ألقوال رئيس احلكومة، بنيامني 

ألمن  احلساسية  بالغة  القرارات  مركز  في  يقع  العسكري 

إسرائيل. ومن املرجح أن يكون للسكرتير العسكري تأثير بالغ 

على القرارت املصيرية ألمن الدولة املاثلة أمام رئيس احلكومة، 

لسيطرته على املعلومات احلساسة، وتدخله في حتضير جدول 

املباشرة  وصلته  الوزراء واحلكومة،  أعمال ومناقشات رئيس 

برئيس الوزراء ورتبته الرفيعة، وفي مجاالت معينة يوجد تداخل 

بني أعماله وبني مهام مجلس األمن القومي. وعلى الرغم من 

ذلك، ليس هناك مسؤولية رسمية للسكرتير العسكري في مجال 

األمن القومي، كما هو احلال، بالنسبة لرؤساء اجهزة األمن 

ورئيس مجلس األمن القومي، وال تتوفر لديه هيئة مهنية كما 

هو احلال لديهم.

	 التغييرات التي طرأت على الوظيفة مبرور الزمن: تعاظمت •

في العقود األخيرة التعقيدات التي يواجهها رئيس احلكومة في 

املجال السياسي األمني، من حيث كمية املعلومات التي تصل 

إلى مكتبه من مصادر مختلفة، والتحديات املائلة أمام أجهزة 

االستخبارات احلكومية، والتي يتولى رئيس احلكومة املسؤولية 

عن إثنني منها بصورة مباشرة )جهاز األمن العام »الشاباك«، 

واملوساد »لالستخبارات واملهام اخلاصة«(. وإلن املكتب الصغير 

السكرتير  بينهم  ومن  ومستشاريه،  وطاقمه  احلكومة  لرئيس 

القومي وفي  العسكري، غير مالئمني ملواجهة حتديات األمن 

السيطرة على أجهزة األمن، لذلك أقيم مجلس األمن القومي، 

والذي تعزز منذ سن قانون مجلس األمن القومي العام 2008. 

وإضافة له أنشئت في العام 2009 وزارة شؤون االستخبارات. 

تلك الهيئات من املفترض أن تقوم - من بني أمور عدة- بجانب 

العسكري  السكرتير  نصيب  من  كانت  التي  املهام  من  كبير 

أن وظيفة  حني  في  احلكومة،  مكتب رئيس  في  ومستشارين 

املفترض أن متر مبالءمة مع  العسكري نفسه من  السكرتير 

الواقع اجلديد.

	 رئيس • مكتب  في  العسكرية  بالبزة  جلنرال  دائم  حضور 

أمام  الواضح،  باألمر  ليس  القبيل  هذا  من  الوزراء: حضور 

الوزراء  رئيس  يعطي  ال  اجليش،  أساس:  قانون  أن  حقيقة 

صالحية قيادية على اجليش. ويحدد القانون أن رئيس هيئة 

األركان العامة هو »املستوى القيادي األعلى في اجليش«، لكن ال 

يتطرق إلى وضع جنرال في اجليش )كالسكرتير العسكري( غير 

خاضع لرئيس األركان، وغير ملزم بالرجوع إليه. وفي الواقع، 

رتبة  إلى  ترقية  مسار  إلى  العسكري  السكرتير  وظيفة  أدت 

جنرال خارج جيش الدفاع اإلسرائيلي لضباط يزمعون العودة 

إلى قيادة اجليش. وأولئك الضباط هم بالضرورة منتخبون من 

رئيس احلكومة، لكن ليسوا دائما االختياراألول لوزير الدفاع 

ورئيس األركان املسؤولني عن التعيينات في اجليش.

	 خالف حول مسمى الوظيفة وأقدميتها: إن استخالص •

فينوغراد،  توصيات جلنة  تطبيق  ليبكني- شاحاك حول  جلنة 

إيال  زامير، السكرتير السابق لنتنياهو يهمس في أذنه
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إيهود  الدفاع  وزير  )وبضمنهم  األمن  جهاز  رؤساء  ومواقف 

باراك ورئيس األركان العامة غابي أشكنازي(، هو أن ال مكان 

لسكرتير عسكري برتبة جنرال في مكتب رئيس احلكومة. ومن 

وجهة نظرهم، فإن وظيفة السكرتير العسكري تالئم ضابطا 

برتبة عقيد - بريغادير جنرال وظيفته وتأثيره أكثر محدودية، كما 

كان مألوفا حتى العام 1993. وفي املقابل فإن رئيس الوزراء 

نتنياهو يعتقد أن على القائم بوظيفة السكرتير العسكري أن 

يكون ضابطا برتبة جنرال.

	 تقارير مراقبة: في األعوام 2006- 2012 نشرت على األقل •

ثالثة تقارير مراقبة من قبل مراقب الدولة في موضوعات مختلفة، 

والتي تكشف من بني أمور عديدة، أوجه قصور نظامية ذات 

عالقة بوظيفة السكرتير العسكري، إثنان منها نشرا بعد أن 

سن قانون مجلس األمن القومي. و يجب أن يضاف لها تقارير 

جلنة فينوغراد وجلنة ليبكني- شاحاك والتي تتطرق للحاجة إلى 

تنظيم وظيفة السكرتير العسكري.

سيبحث هذا املقال في خصائص وظيفة السكرتير العسكري 

ومصادر قوته، وسيصف ااخلالفات في الرأي فيما يتعلق بهذه 

شاحاك  ليبكني-  جلنة  توصيات  تنفذ  لم  ملاذا  ويحللل  الوظيفة، 

لتخفيض مستوى السكرتير العسكري وحصر مجاالت عمله وما 

هو موقف رئيس احلكومة  إزاء تلك املوضوعات. وفي نهاية املقال 

ستساق توصيات لتحسني الوضع.

وظائف رئيس الحكومة في مجاالت األمن القومي

إلى  مشتقة  العسكري  السكرتير  يشغلها  التي  الوظائف  إن 

حد كبير من أنشطة وفعاليات رئيس احلكومة في مجاالت األمن 

احلكومة  رئيس  أن  إلى  اإلشارة  أوال  يجدر  وبالتالي،  القومي. 

مسؤول بشكل مباشر عن جهاز األمن العام – الشاباك، واملوساد 

النووية ومجلس  الطاقة  »لالستخبارات واملهام اخلاصة«، وجلنة 

األمن القومي، وقيادة السايبر الوطني وغيرها. وحتى اآلن، فإن 

رئيس الوزراء غير مسؤول رسميا عن اجليش اإلسرائيلي، والذي 

يعتبر العمود الفقري ملنظومة األمن. وحسب قانون أساس اجليش 

للعام 1976 »يخضع اجليش للحكومة«، »والوزير املعني من احلكومة 

على اجليش هو وزير الدفاع«.

وعلى عكس رئيس الواليات املتحدة األميركية، املسمى كقائد 

أعلى للجيش، فإن احلكومة في إسرائيل هي قائدة اجليش بصوره 

جماعية، وفعليا فإن تأثير رئيس احلكومة على اجليش اإلسرائيلي 

أكبر مما مينحه قانون األساس )اجليش( . وهذا ألنه بني أمور 

عديدة جتذرت في األعوام األخيرة أمناط عمل يصادق مبوجبها 

رئيس الوزراء على فعاليات عسكرية مهمة نظرا لتأثيره البالغ على 

جدول أعمال وعمل القيادة للجنة الوزراء لشؤون األمن وللحكومة 

قاطبة، حيث تثار هناك بوتائرعالية نقاشات حول شؤون األمن 

وموضوعات ذات صلة باجليش اإلسرائيلي. وأخذ رئيس الوزراء 

مجاالت  في  الرئيسة  اجلهود  من  عدد  قيادة  أيضا  عاتقه  على 

اخلارجية واألمن من قبيل: اجلهود ملنع حتويل إيران لدولة نووية، 

تقدم  العملية السياسية مع الفلسطينيني والعالقات اإلستراتيجية 

مع الواليات املتحدة. كل ذلك يلزم بعمل هيئة ال يتوقف على املستوى 

اإلستراتيجي والعملي. 

وفيما يلي األقوال التي صرح بها رئيس احلكومة نتنياهو 

املستوى  على  وظيفته  بصدد   2007 الثاني  كانون  في 

اليومي:

إن األمر امللح في دولة إسرائيل هو القرارات في املجال األمني 

أنشطة  من  كبير  حد  إلى  مشتقة  العسكري  السكرتير  يشغلها  التي  الوظائف  إن 

وفعاليات رئيس الحكومة في مجاالت األمن القومي. وبالتالي، يجدر أوال اإلشارة إلى أن رئيس 

الحكومة مسؤول بشكل مباشر عن جهاز األمن العام – الشاباك، والموساد »لالستخبارات 

الوطني  السايبر  وقيادة  القومي،  األمن  ومجلس  النووية  الطاقة  ولجنة  الخاصة«،  والمهام 

والذي  اإلسرائيلي،  الجيش  عن  رسميا  مسؤول  غير  الــوزراء  رئيس  فإن  اآلن،  وحتى  وغيرها. 

يعتبر العمود الفقري لمنظومة األمن



104

– السياسي، وهي كثيرة جدا. فليس هناك وجه للمقارنة أبدا بني 
مدى الوقت واملوارد التي يخصصها رئيس احلكومة في إسرائيل 

لتلك األمور قياسا بأي دولة أخرى أو سياسي آخر في العالم. 

وجانب من ذلك أيضا نظرا لعدم وجود هيكل مركزي بحدوده الدنيا، 

إن رئيس احلكومة يقضي  األمر.  لهذا  املنظم  وعدم االستيعاب 

وقتا هائال من الصعب وصفه  في التوجيهات األمنية بصدد أمور 

مهمة جدا، وأمور أقل أهمية: العناية مبخرب صغير، مبثل العناية 

املعلومات االستخبارية هي بطبيعة  في املشكلة اإليرانية وتدفق 

احلال أمر ال يريدون احلد منه. وهم بالفعل ال يقلصونه ومن ثم 

فإن تدفق االستخبارات على رئيس احلكومة »شالل كبير«، وإذا 

كان رئيس احلكومة يقوم بعمله فهو ينبغي أن يخصص ساعة إلى 

ساعتني من وقته يوميا من أجل التعامل مع هذا الشالل. في الوقت 

الذي  يقصف باملعلومات االستخبارية على املستويات التكتيكية 

واملستويات االستراتيجية على حد سواء، ويتم نقل املعلومات دون 

فرز مع القليل من التصنيف املسبق والذي مت القيام به في أماكن 

أخرى. ويجري القيام بالتصنيف النهائي، أيضا، من قبل شخص 

واحد هو السكرتير العسكري. وفي الوقت الذي يقصف رئيس 

احلكومة باملعلومات االستخبارية فإنه ال يحظى بهيكل منظم لعمل 

هيئة، والتي يفترض أن حتدد له املوضوعات الرئيسة التي ينبغي 

العناية بها، أو إعطاء رأيه بصددها و لتعطي احلكومة أيضا رأيها 

حولها،  وال تتوفر لديه األداة للتحديد، وهذا األمر األكثر أهمية، 

ما هي املوضوعات التي على األجهزة االلتفاف حولها.

مرجعية السكرتير العسكري ومهامه

السكرتير العسكري تابع لرئيس احلكومة فقط. ووفقا لإليضاح 

الذي قدمه رئيس احلكومة ملراقب الدولة »فإن واجب والء السكرتير 

العسكري لرئيس احلكومة، لهذا جرى اختياره من قبله وتابع له 

ويعمل وفقا لتوجيهاته، وحتى اآلن يتم تعينه بالتشاور مع وزير 

الدفاع ورئيس األركان«. ورسميا فإن رئيس األركان هو من يعني 

الذي اختاره رئيس احلكومة ومينحه رتبته  العسكري  السكرتير 

العسكرية. وعلى الرغم من ذلك ليس لرئيس األركان تأثير على 

السكرتير العسكري. واألخير غير تابع له في عمله. 

ويقوم السكرتير العسكري بسلسلة من املهام أبرزها:

رجل االتصال لنقل توجيهات رئيس احلكومة: »يوجه السكرتير  ـ

العسكري باسم رئيس احلكومة رؤساء األجهزه األمنية ووزارات 

احلكومة ويجري معهم حوارا مستمرا ومتواصال ويتابع تنفيذ 

التوجيهات«، وذلك  كما أوضح رئيس احلكومة نتنياهو ملراقب 

الدولة. وعلى الرغم من أنه جتري لقاءات عمل ومحادثات مباشرة 

بني رئيس احلكومة ورؤساء منظومة األمن، فإن جانبا منهم على 

األقل ، يعتقدون أنه ليس من املالئم أن يرتكز االتصال الدائم 

بينهم وبني رئيس احلكومة على السكرتير العسكري وأنه يجب أن 

يتم مباشرة. وأيضا هناك بينهم من يعتقد أن السكرتير العسكري 

يقوم في الوضع الراهن  بدور »املنسق األعلى للمنظومة األمنية« 

 في حني أن عليه أن يقوم بدور »السكرتير العسكري البحت«.

املعلومات  إن  الوزراء:  لرئيس  وإيصالها  املعلومات  تصنيف   

وثائق  تقارير،  االستخبارات،  معطيات  تشمل  املقصودة 

تقييم، توصيات للعمل وموضوعات أخرى في املجال األمني- 

السياسي. وتصل املعلومات باألساس من أجهزة األمن ووزارة 

طلب  على  بناء  وأحيانا  مببادرتها  األغلب  على  اخلارجية. 

السكرتير العسكري. جانب مهم من املعلومات يتضمن معلومات 

استخبارات حساسة، والتي وظف في احلصول عليها  الكثير 

رئيس  قدمه  الــذي  لإليضاح  ووفقا  فقط.  الحكومة  لرئيس  تابع  العسكري  السكرتير 

جرى  لهذا  الحكومة،  لرئيس  العسكري  السكرتير  والء  واجب  »فإن  الدولة  لمراقب  الحكومة 

اختياره من قبله وتابع له ويعمل وفقا لتوجيهاته، وحتى اآلن يتم تعينه بالتشاور مع وزير 

الدفاع ورئيس األركان«. ورسميا فإن رئيس األركان هو من يعين السكرتير العسكري الذي 

اختاره رئيس الحكومة ويمنحه رتبته العسكرية. وعلى الرغم من ذلك ليس لرئيس األركان 

تأثير على السكرتير العسكري. واألخير غير تابع له في عمله. 
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من املال وأحيانا عبر املخاطرة بحياة اإلنسان، وإضافة إلى ذلك 

ينقل السكرتير العسكري لرئيس احلكومة معلومات من املناقشات 

التي شارك بها. وقد قال إيتان هابر الذي خدم في وظيفة رئيس 

مكتب رئيس الوزراء رابني في التسعينيات من القرن املاضي، 

بهذا الشأن إن »السكرتير العسكري لرئيس احلكومة هو رجل 

السر رقم واحد لدولة إسرائيل«. فهو يشارك بكافة مناقشات 

رئيس احلكومة مع رئيس األركان العامة، ورئيس الشاباك ورئيس 

الصناعات  ومندوبي  الذرية  الطاقة  جلنة  عام  ومدير  املوساد 

األمنية، »السكرتير العسكري وحده يعرف كل شيء«. وقد أفاد 

عزرائيل نابو الذي كان السكرتير العسكري لرؤساء احلكومات 

السكرتير  مشاكل  »إحدى  إن  بيريس، رابني،  شامير،  بيغن، 

العسكري أن عليه أن ال يثقل على رئيس احلكومة مبعلومات 

أكثر من الالزم، وأنه ينبغي أن يأخذ من الكومة الكبيرة للمادة 

واتخاذ قرار ما هو املهم وما هو غير املهم«. وبكلمات أخرى 

فإن اعتبارات السكرتير العسكري في تصنيف املعلومات وفهم 

ما هو احملتوى املهم أو الهامشي تؤثر كثيرا جدا على صورة 

الوضع التي يراها رئيس احلكومة وبالتالي على قراراته أيضا.

تنسيق مناقشات رئيس احلكومة واحلكومة في املجال األمني-  ـ

السياسي: متنح هذه الوظيفة السكرتير العسكري تأثيرا كبيرًا 

وذلك ملشاركته في حتديد جدول األعمال وفي اإلعداد للمناقشات. 

رغم أنه يقوم بهذه املهمة بالتوازي مع رئيس مجلس األمن القومي 

املناقشات  معظم  »أن  الدولة:  مراقب  تقرير  حدد  أيضًا، وقد 

في موضوعات اخلارجية واألمن قد نسقت من قبل السكرتير 

العسكري وليس من قبل مجلس األمن القومي وذلك مبا ينسجم 

مع تعليمات رئيس احلكومة«، ووفقا لتقرير املراقب »قام السكرتير 

العسكري  بتنسيق مناقشات في موضوعات مهمة ألمن الدولة، 

مبا في ذلك مناقشات السباعية األمنية، وميثاق منع انتشار 

السالح الذري وخارطة املصالح األمنية إلسرائيل«. وقد وجد 

املراقب أنه ليس للسكرتير العسكري هيئة مهنية غايتها القيام 

بعمل هيئة متواصل ومتكامل في قضايا اخلارجية واألمن وبحث 

توصيات الهيئات املقترحة، كما هو مطلوب من مجلس األمن 

القومي أن يفعل في املناقشات التي ينسقها. وبسبب ذلك من 

احملتمل وفقا لوجهة نظر املراقب أن تتضرر الرؤيا الشاملة في 

مجاالت اخلارجية واألمن وسياق اتخاذ القرارات في املناقشات 

التي ينسقها السكرتير العسكري، والذاكرة التنظيمية. وقد أشار 

الذي شغل منصب رئيس مجلس األمن  الدكتور عوزي عراد 

القومي في السنوات 2009- 2011 إلى أن عدم الوضوح في 

تقسيم العمل بني السكرتير العسكري وبني رئيس مجلس األمن 

القومي أدى إلى »احتكاكات وخالفات«. وإضافة لذلك لم يكن 

دائما واضحا لهيئات منظومة األمن ملن عليهم التوجه  إلجراء 

مناقشات جرى حتديدها. أو تلك التي يوصون بإجرائها، وقد 

حدث أيضا أن حدد السكرتير العسكري ومجلس األمن القومي 

على التوازي مناقشات في مكتب رئيس الوزراء حول املوضوع 

نفسه وفي األسبوع نفسه، وفي االجتماع في متوز 2011 أوضح 

رئيس احلكومة ملراقب الدولة أن مجلس األمن القومي ينبغي أن 

ينسق قبل كل شيء جلسات مجلس الوزراء وجلسات الوزراء 

املنتظمة في قضايا األمن. وعلى حد أقواله يعتني السكرتير 

العسكري في املعلومات االستخباراتية الراهنة وبالعمليات، ومن 

الصعب التحديد منذ البداية متى تنتقل عملية إلى مجال معاجلة 

مجلس األمن القومي. وأوضح رئيس احلكومة أيضا أنه هو من 

يقرر توزيع املوضوعات بني السكرتير العسكري ومجلس األمن 

القومي  »العتبارات عدة مبا يتالءم مع إمكانية مجلس األمن 

القومي في مجاالت معينة«.

هناك  ـ األمن:  موضوعات  في  احلكومة  لرئيس  املشورة  تقدمي 

مبكانة  يتعلق  فيما  كبير  وضوح  عدم  األقل  على  أو  خالف 

أشار  وقد  احلكومة.  لرئيس  كمستشار  العسكري  السكرتير 

اجلنرال )احتياط( داني ياتوم، والذي  خدم كسكرتير عسكري 

 ،1996-1993 سنوات  في  بيريس  وشمعون  رابني  إلسحق 

في هذا الشأن »أنا أعتقد أنه من الواجب التعبير عن رأيك 

مع  يتواجد  العسكري  السكرتير  أن  التذكر  وموقفك. وينبغي 

رئيس احلكومة أكثر من أي مساعد آخر. وهناك فرص غير 

نهائية تقريبًا للتأثير على متخذي القرارات من خالل املناقشات. 

لتقرير  ووفقا  قوية«.  التأثير  إمكانية  فيها  تعتبر  وهذه وظيفة 

العسكري  السكرتير  وظيفة  من  ليس  شاحاك  ليبكني-  جلنة 

تقدمي املشورة لرئيس احلكومة في شؤون األمن »لكن مبرور 

مستشارا  به  من رأوا  هناك  وكان  الوظيفة  كبرت  السنوات، 

لرئيس احلكومة في شؤون األمن«، وفي العام 2011 أوضح 

مكتب رئيس الوزراء ملراقب الدولة »أن السكرتير العسكري ال 

يخدم كمستشار لرئيس احلكومة«. وعلى الرغم من ذلك فمن 

الثابتة  األوامر  املفصلة في  العسكري  السكرتير  بني وظائف 

للسكرتير العسكري »تبرز مهمة إعطاء توصية لرئيس احلكومة 

في موضوعات عملياتية  تتطلب تدخله الشخصي«.



106

السكرتير  ـ يشارك  أمنية:  منتديات  في  احلكومة  رئيس  متثيل 

كمراقب  ويخدم  العامة،  األركان  هيئة  مناقشات  في  العسكري 

في جلنة رؤساء أجهزة االستخبارات. ويظهر في جلان الكنيست 

كممثل لرئيس احلكومة...إلخ. ومع ذلك فإن السكرتير العسكري 

غير ملزم برفع تقارير ملؤسسات الدولة كلجان الكنيست، فيما يتعلق 

بتقديراته األمنية. وذلك على عكس أصحاب الوظائف األخرى، 

مثل رئيس األركان العامة، ورئيس مجلس األمن القومي، الذين 

يقدمون استعراضاتهم وتقديراتهم للوضع.

على  ـ احلكومة: هكذا،  من رئيس  بها  مكلف  مهام خاصة  تنفيذ 

سبيل املثال، في أيار 2010، وفي إطار اجلهود إلقناع حكومة 

تركيا  منع »أسطول احلرية التركي« من الوصول للمنطقة نشط 

السكرتير  العسكري بنفسه مع اجلهات السياسية واإلعالمية مبا 

في ذلك النشاط املباشر  مع وزارة اخلارجية والسفراء األجانب. 

وقد أشار رئيس املجلس القومي في ذلك احلني عوزي أراد، والذي 

نشط بهذه املهمة في احلقل السياسي، إلى أن ذلك النشاط الشاذ 

للسكرتير العسكري لم يعلم به في الزمن احلقيقي.

ثالثة مناذج من السكرتيرين العسكريني لرئيس احلكومة: تعتبر  ـ

وبالتالي  واحد«،  شخص  »عرض  العسكري   السكرتير  وظيفة 

بينه وبني رئيس احلكومة  الثقة  فإن لشخصيته وجتربته وعالقة 

ثالثة  املمكن وصف  كبيرا على صالحياته وعطائه. ومن  تأثيرا 

هذا:  يومنا  الدولة وحتى  قيام  منذ  العسكري  للسكرتير  مناذج 

كبير«،  أركان  »ضابط  جنرال  بريغادير  عقيد-  برتبة  ضابط 

جنرال في وظيفته األولى )»جنرال مبتدئ«(، وجنرال وصل إلى 

وظيفة السكرتير العسكري بعد شغله لوظائف جنرال في اجليش 

)»جنرال قدمي«(. هذا التصنيف يستند على ما يبدو على التسلسل 

العسكري. لكن فعليا يوجد له تأثير على طابع الوظيفة، مبا في 

ذلك كيف تبدو لرئيس الوزراء واملنظومة األمنية وأيضا في نظر 

القائم بالوظيفة نفسه.

»ضابط أركان كبير«، واملقصود به سكرتير عسكري هو ضابط 

أركان يحمل رتبة كولونيل- بريغادير جنرال: عمله األساس الوصل بني 

رئيس احلكومة واجليش اإلسرائيلي وهيئات األمن األخرى، وقد اعتبر 

السكرتير األول لرئيس احلكومة، الكولونيل نحاميا آرغوب من هذا النوع 

وقد لقب حتى العام 1950 باملساعد العسكري لرئيس احلكومة، ومنذ 

 ذلك احلني فقط حتولت وظيفته إلى السكرتير العسكري لرئيس احلكومة.

ومنذ العام 1950 إلى العام 1993 شغل وظيفة السكرتير العسكري 

ضباط برتبة )عقيد( كولونيل- بريغادير جنرال. وغالبيتهم لم يرقوا 

ملناصب قيادية في اجليش بعد وظيفتهم هذه. وكان رئيس احلكومة 

يستطيع أن يرى في السكرتير العسكري كمساعد مهني ومحل ثقة، 

متحرر من جدول أعماله في اجليش. واملعروف من بني أولئك 

عزرائيل  )إحتياط(  جنرال  بريغادير  العسكريني  السكرتيرين 

حكومات  رؤساء  ألربعة  عسكري  كمستشار  خدم  والذي  نابو، 

.)1993-1981(

السكرتير احلالي يوحنان لوكر في لقطة همس  
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»جنرال قدمي«: بدأ رئيس احلكومة رابني والذي شغل منصب  

وزير الدفاع أيضًا في تعيني سكرتير عسكري برتبة جنرال. وكان 

اجلنرال األول الذي عني كسكرتير عسكري اجلنرال املخضرم داني 

ياتوم والذي شغل هذا املنصب في سنوات 1993-1996. وكان 

ياتوم قد خدم قبل ذلك في منصب قائد قيادة املركز )الوسطى( 

ورئيس شعبة التخطيط في جيش الدفاع اإلسرائيلي، وعني من 

بعده اجلنرال القدمي زئيف ليفنا، والذي خدم كسكرتير عسكري 

نتنياهو،  احلكومة  رئيس  فترة  في   1997-1996 سنوات  في 

وكالهما رافق رؤساء احلكومات في ذروة املسيرة السياسية مع 

لم يكن  الفلسطينيني وكانوا شركاء سّر في معلومات حساسة، 

حتى رؤساء األجهزة األمنية يعرفونها. وقد سبق تعيينهم إقامة 

مجلس األمن القومي. وميكن وصف«اجلنرال القدمي« كضابط غني 

التجربة واملعرفة املهنية، صاحب وجهات نظر مبلورة وضليع في 

سياسة منظومة األمن وباملنظومة السياسية أيضًا، يقف في نهاية 

مسيرته العسكرية ومتحرر من قيود منظومة األمن. من املرجح 

أن يرى به رئيس احلكومة شخصا مؤهال في شؤون األمن وميكن 

االعتماد على وجهات نظره أكثر مما هي احلال بالنسبة »لضابط 

أركان كبير«، أو »جنرال مبتدئ«. ومن املرجح أن يقترح اجلنرال 

القدمي على رئيس احلكومة مواقف بديلة ملواقف أجهزة األمن التي 

يعرفها جيدًا، في الوقت الذي يتمتع بأفضلية على رؤساء منظومة 

األمن مبعرفة معلومات سياسية حساسة وإمكانية الوصول لرئيس 

احلكومة والقدرة على التأثير في جدول أعمال احلكومة.

العسكري   السكرتير  منوذج  هو  هذا  املبتدئ«:  »اجلنرال 

فمنذ  شارون،  الوزراء  فترة رئيس  بدأ  والذي  األلفني،  لسنوات 

سنة 2001 رقي ستة من سبعة ضباط والذين عينوا كسكرتيرين 

عسكريني  من رتبة بريغادر جنرال إلى رتبة جنرال في هذه الوظيفة. 

مناصب  وشغلوا  اإلسرائيلي  اجليش  لصفوف  غالبيتهم   وعاد 

جنراالت أخرى. إن رتبة اجلنرال متنح السكرتير العسكري مكانة 

تفضيل«جنرال  وإن  والسياسية.  العسكرية  املنظومة  في  رفيعة 

في  أفضلية  لألول  ذلك  يعطي  قدمي« رمبا  »جنرال  على  مبتدئ« 

العالقة املتبادلة بينه وبني وزارة الدفاع واجليش، نظرا لتوقع عودته 

لصفوف اجليش مبنصب رفيع. إن تعيني »اجلنرال املبتدئ« ملنصب 

السكرتير العسكري يتيح له أيضا احملافظة على مسافة من احللبة 

السياسية، والذي قد يجد »اجلنرال القدمي« نفسه بها بعد انتهاء 

املبتدئ«من  »اجلنرال  فإن  ذلك  منصبه كسكرتير عسكري، ومع 

احملتمل أن تكون لديه، عمومًا، مقارنة »باجلنرال القدمي« دونية 

في املعرفة املسبقه والتجربة والعمل على الصعيد اإلستراتيجي 

السياسي ومعرفة منظومات مجموعة االستخبارات.

إن الفج���وة القائم���ة بني امله���ام التقليدية لوظيفة الس���كرتير 

العس���كري )كما هو مش���ار في منوذج »ضاب���ط أركان كبير«( 

وبني القدرة على التفكير اإلس���تراتيجي ومؤهالت القيادة املنتظرة 

في اجلنرال في اجليش اإلس���رائيلي ق���د تقود »اجلنرال املبتدئ« 

ملزاولة تقدمي املش���ورة األمنية السياسية لرئيس الوزراء ومحاولة 

التأثير في النقاش���ات األمنية السياس���ية املعقدة على الرغم من 

عدم اس���تناده على هيئة مهنية كالتي تتوفر لوزير الدفاع ورئيس 

مجلس األم���ن القومي، باإلضافة إلى ذلك فإن معلومات وجتارب 

»اجلن���رال املبت���دئ«، على األقل ف���ي اجلزء األول م���ن خدمته، 

تقتصر على مجاالت عمله الس���ابقة، س���يما وأنه لم يجتز تأهيال 

خاصا ملنصبه اجلدي���د، ولهذا األمر أهمية كبيرة، ألن مدى فترة 

منصبه قصيرة نس���بيا )حوالي س���نتني ونصف في املعدل، خالل 

إن الفجوة القائمة بين المهام التقليدية لوظيفة السكرتير العسكري )كما هو مشار 

القيادة  ومؤهالت  اإلستراتيجي  التفكير  على  القدرة  وبين  كبير«(  أركان  »ضابط  نموذج  في 

تقديم  لمزاولة  المبتدئ«  »الجنرال  تقود  قد  اإلسرائيلي  الجيش  في  الجنرال  في  المنتظرة 

المشورة األمنية السياسية لرئيس الوزراء ومحاولة التأثير في النقاشات األمنية السياسية 

الدفاع ورئيس  لوزير  الرغم من عدم استناده على هيئة مهنية كالتي تتوفر  المعقدة على 

على  المبتدئ«،  »الجنرال  وتجارب  معلومات  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  القومي،  األمن  مجلس 

الجزء األول من خدمته، تقتصر على مجاالت عمله السابقة، سيما وأنه لم يجتز  األقل في 

تأهيال خاصا لمنصبه الجديد
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العق���د األخي���ر(، بحيث أن زم���ن التعلم يحتل جانب���ا مهما من 

 فترة منصب«اجلنرال املبتدئ« في وظيفة الس���كرتير العس���كري.

إن »اجلنرال املبتدئ« بوجوده في مكتب رئيس احلكومة من احملتمل 

أن يوج���د في وضع من تناقض املصالح، فهو من ناحية، ضابط 

س���يعود مستقبال للجيش، ومن ناحية أخرى هو مستشار مخلص 

سري ومهني لرئيس احلكومة الذي يطلب منه اتخاذ قرارات صعبة 

وأحيانا في تعارض مع موقف اجليش، ورمبا أن ذلك أحد األسباب 

وراء اكتش���اف حتفظ في جهاز األم���ن من تعيني »جنرال«عموما 

و«جنرال مبتدئ« خاصة ملنصب السكرتير العسكري.

ما هو النموذج المطلوب؟

يرتبط النموذج املطلوب لوظيفة السكرتير العسكري إلى حّد 

املجموعة  وبتطور  احلكومة  رئيس  تواجه  التي  بالتحديات  كبير 

االستشارية املوجودة لديه. فلقد كان من الواضح منذ قيام الدولة 

أن رئيس الوزراء ال ميكنه أن يقوم بوظيفته على ما يرام بدون 

وشؤون  القومي  األمن  مجاالت  في  مالئمة  استشارية  أجهزة 

االستخبارات، وذلك على الرغم من أنه كان لديه سكرتير عسكري، 

وفي الفترات التي شغل فيها رؤساء حكومة منصب وزير الدفاع 

أيضا فقد اعتمدوا بصورة حاسمة على أجهزة اجليش اإلسرائيلي 

ووزارة الدفاع لذلك فإن الفجوة ظهرت بصورة أقل. لكن حرب يوم 

الغفران زعزعت هذا النموذج . 

وفي التعديل لقانون أساس: احلكومة في آذار 1992 حتدد 

لالستشارة  يؤلفه ويشغله رئيس احلكومة  للحكومة طاقم  »يكون 

املهنية الدائمة في مجاالت األمن القومي«. طاقم كهذا لم يؤلف. 

الفترة  للمنصب في  الذين عينوا  وكان السكرتيرون العسكريون 

نفسها جنراالت قدماء )داني ياتوم، زئيف ليفنا( والذين ردموا الهوة 

بصورة شخصية جزئية، وذلك لعدم وجود هيئة مهنية لديهم، وفي 

العام 1999 فقط- إبان فترة والية رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو- 

اتخذ قرار حكومة إلقامة مجلس لألمن القومي ليقوم بدور »هيئة 

أركان« رئيس الوزراء واحلكومة بأسرها لشؤون األمن القومي، 

األمن  ملجلس  أول  عبري رئيسا  دافيد  )احتياط(  اجلنرال  وعني 

القومي، وكان السكرتير العسكري آنئذ برتبة بريغادير جنرال.

وفي العام 2001 بدأ رئيس احلكومة شارون في ترقية ضباط 

برتبة بريغادير جنرال إلى رتبة جنرال خالل وظيفتهم كسكرتيرين 

عسكريني، وقد ناسب منوذج »اجلنرال املبتدئ« على ما يبدو أهداف 

شارون والذي عرف بتدخله العميق في اجليش اإلسرائيلي. ولم 

اتخاذ  فترة شارون في سياق  القومي في  يشرك مجلس األمن 

القرارات والتي متركزت في يدي السكرتير العسكري وأصحاب 

وظائف أخرى في مكتب رئيس الوزراء.

وقد كشفت اإلشكالية في العالقات بني مجلس األمن القومي 

والسكرتير العسكري بقوة في تقرير مراقب الدولة بصدد مجلس  

األمن القومي، وفي استخالصات جلنة التحقيق في أحداث حرب 

أوجه  إلى  أشارت  والتي   ،2006 العام  فينوغراد(  )جلنة  لبنان 

قصور خطيرة في عمل  الهيئة وفي مسار اتخاذ القرارات من 

جانب رئيس الوزراء. وقد اقترحت جلنة ليبكني- شاحاك من أجل 

تطبيق توصيات التقرير اجلزئي للجنة فينوغراد في العام 2007، 

على  العسكري  السكرتير  منصب  اقتصار  عديدة  أمور  بني  من 

الوصل بني رئيس احلكومة واجليش اإلسرائيلي وجهاز األمن العام 

واملوساد »لالستخبارات واملهام اخلاصة«، وحتديد منصبه برتبة 

كولونيل )عقيد(. وأوصت اللجنة أيضًا أن يجري تعيني السكرتير 

كشفت اإلشكالية في العالقات بين مجلس األمن القومي والسكرتير العسكري بقوة 

في تقرير مراقب الدولة بصدد مجلس  األمن القومي، وفي استخالصات لجنة التحقيق في 

إلى أوجه قصور خطيرة في  العام 2006، والتي أشارت  )لجنة فينوغراد(  لبنان  أحداث حرب 

عمل  الهيئة وفي مسار اتخاذ القرارات من جانب رئيس الوزراء. وقد اقترحت لجنة ليبكين- 

شاحاك من أجل تطبيق توصيات التقرير الجزئي للجنة فينوغراد في العام 2007، من بين 

الحكومة والجيش  الوصل بين رئيس  العسكري على  السكرتير  أمور عديدة اقتصار منصب 

اإلسرائيلي وجهاز األمن العام والموساد »لالستخبارات والمهام الخاصة«، وتحديد منصبه 

برتبة كولونيل )عقيد(
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العسكري من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الدفاع، وقد 

هدفت مقترحات اللجنة من بني أمور عده لشق الطريق أمام تطور 

مجلس األمن القومي لإلسهام في سير اتخاذ قرارات احلكومة.

إن مشروع قانون تأسيس مجلس األمن القومي والذي نوقش 

في الكنيست العام 2007 والذي سبق قانون مجلس األمن القومي 

العام 2008، ينسجم مع استخالصات جلنة ليبكني- شاحاك في 

موضوع السكرتير العسكري )أن يعني في هذا املنصب ضابط 

أركان كبير( وتبريراته في هذا املوضوع مشابهة. وبالرغم من ذلك 

فإن قانون مجلس األمن القومي والذي صودق عليه في الكنيست 

في 29 متوز 2008 لم يحدد إطالقًا وظيفة السكرتير العسكري. 

وقد ترك القانون لرئيس احلكومة لينظم بأنظمة )داخلية( العالقة 

املتبادلة بني رئيس مجلس األمن القومي وبني أصحاب وظائف 

أخرى في مكتب رئيس الوزراء )وبضمنهم السكرتير العسكري(. 

وقد صودق على هذا اإلجراء من قبل رئيس الوزراء العام 2011 

وهو يتيح إلقاء مهام عمل هيئة في مجال اخلارجية واألمن على 

جهات أخرى خارج مجلس األمن القومي،  ومن ضمنهم السكرتير 

العسكري. وهذا يعني أن وظيفة السكرتير العسكري بقيت واسعة 

ومجاله بالنسبه ملجلس األمن القومي بقي غامضًا، وكنتيجة لذلك - 

وعلى الرغم من قانون مجلس األمن القومي-  فإن التوتر املفهوم 

بني رئيس مجلس األمن القومي والسكرتير العسكري لم يتالش.

وفي العام 2012 الحظ رئيس مجلس األمن القومي السابق 

عوزي أراد أن السكرتير العسكري ال يطبق قانون مجلس األمن 

القومي، وأنه يحاول أن يبقي في يده أكبر قدر من الصالحيات 

على حساب مجلس األمن القومي. وهذا اإلدعاء ينسجم مع تقرير 

الرقابة ملراقب الدولة حول تطبيق قانون مجلس األمن القومي في 

حزيران 2012. وقد الحظ مراقب الدولة في التقرير أن الوثيقتني 

اللتني تلقاهما من مكتب رئيس احلكومة  من املفترض أن تنظما 

األمن  قانون مجلس  تطبيق  )إجراء  العسكري  السكرتير  وظيفة 

القومي واألوامر الثابتة للسكرتير العسكري( حتتويان على بنود 

تتعارض مع قانون مجلس األمن القومي وغايته، ولهذا من اجلدير 

تعديلهما من أجل أن تكونا منسجمتني مع تعليمات القانون. 

توزيع الصالحيات  تداخل وعدم وضوح في  فيه   إن وضعا 

من املمكن أن يبقي الصراع على الصالحيات بني مجلس األمن 

القومي وبني السكرتير العسكري، وميس بقدرة كل عنصر من تلك 

العناصر على القيام بوظيفته على النحو األمثل.  

مجال المخابرات

 إن رئيس الوزراء  بحاجة إلى املساعدة في القضايا ذات الصلة 

إدارة طائفة املخابرات، سيما في شؤون املوساد والشاباك  في 

اخلاضعني له مباشرة، وإلى استشارة بصدد استخدام املعلومات 

االستخبارية وتقديرات االستخبارات لغرض اتخاذ القرارات. وقد 

أشارت جهات مختلفة في العقود األخيرة إلى الثغرات في قدرة 

رئيس احلكومة على مواجهة تلك الشؤون منفردًا.  وبالتالي على 

االستخبارات  مجال  بفحص  قامت  جلان  أوصت  املثال،  سبيل 

كلجنة يادين- شيرف العام 1963 وجلنة أغرانات بعد حرب يوم 

الغفران، بتعيني مستشار لشؤون االستخبارات لرئيس احلكومة. 

منذ ذلك احلني، تعاظمت االستخبارات اإلسرائيلية وتعاظمت باملثل 

حتديات االستخبارات. ومبرور الوقت قام السكرتير العسكري مبلء 

الفراغ في هذا املجال مبساعدة كولونيل عني كمساعد السكرتير 

العسكري لشؤون االستخبارات. وقد الحظ رئيس مجلس األمن 

القومي ورئيس املوساد سابقًا إفرامي هليفي في هذا اخلصوص: مبا 

أن من يقوم بوظيفة السكرتير العسكري  بصورة عامة ضابط من 

املجموعة العملياتية فإن وعيه االستخباري ناقص. وفي العام 2007 

أوصت جلنة ليبكني- شاحاك أن على مساعد السكرتير العسكري 

لالستخبارات أن يعمل في إطار مجلس األمن القومي كجزء من 

املجموع الذي يزاول االستخبارات، وذلك استمرارا لتوصية جلنة 

فينوغراد التي فحصت أداء اجليش اإلسرائيلي واملنظومة السياسية 

إبان حرب لبنان الثانية، والتي أوصت بإلغاء »وحدة االستخبارات« 

املوجودة بجانب السكرتير العسكري، وأن يقام في مجلس األمن 

بدمج  ويقوم  االستخبارات«  »تقديرات  في  يعمل  طاقم  القومي 

املعلومات والتقديرات التي تصل من أجهزة االستخبارات.

الطاقة  وجلنة  االستخبارات  وزارة  أقيمت   ،2009 أيار  وفي 

الذرية، والذي عني على رأسها الوزير دان مريدور، الذي ساعد 

رئيس احلكومة في هذه الشؤون )بقي املوساد والشاباك تابعني 

لرئيس  احلكومة مباشرة(، وفي آذار 2013 عني الدكتور يوفال 

شتاينتيس وزيرا لشؤون االستخبارات والقضايا اإلستراتيجية. 

وكذلك وزيرا مسؤوال عن العالقات الدولية. وكان من املفترض أن 

تؤدي إقامة وزارة شؤون االستخبارات إلى جعل جانب من وظائف 

السكرتير العسكري ال ضرورة لها.

يتضح مما تقدم أن سلسلة من اجلهات التي محصت قضية 

الوظيفة  لهذه  النموذج املطلوب  السكرتير العسكري وجدت أن 

هو«ضابط أركان كبير«. وتلك اجلهات رفضت مناذج السكرتير 
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العسكري الذي يقوم  بوظيفته  جنرال. وميكن إجمال املبررات 

لذلك على النحو التالي:

	 يحك���ى عن وظيفة يتناس���ب مس���توى أهميته���ا مع رتبة •

»كولونيل- بريغادير جنرال«.

	 غير مرغوب، ورمبا • برتبة جنرال  العسكري  السكرتير  إن 

املرجح  من  الواسع  ونشاطه  قوته  وإن  بضرر،  يتسبب 

الدفاع  تأثير أصحاب وظائف أخرى كوزير  يحّد من  أن 

ورئيس مجلس األمن القومي، واللذين يتحمالن املسؤولية، 

وهما صاحبا صالحيات عملية وقانونية في مسائل ذات 

أهمية بالغة لألمن القومي مثل: هجوم استراتيجي في أرض 

العدو، القيام بعمليات عسكرية أو تأخيرها، إدخال تغييرات 

على إطار ميزانية األمن، بناء اجليش اإلسرائيلي، توزيع 

واجلوانب   مختلفة،  أمن  هيئات  بني  العملياتية  املسؤولية 

من  االنسحاب  )مثاًل،  السياسية  القضايا  في  األمنية 

اتفاقية سياسية  في  األردن  هضبة اجلوالن، مصير غور 

أو ما شابه(.

	  إن سكرتيرا عسكريا رفيعا برتبة جنرال من املرجح أن •

ورؤساء  احلكومة  رئيس  بني  مرغوب  غير  حاجزا  يشكل 

الدفاع سابقًا اجلنرال  وزير  كما الحظ  األمن-  هيئة  في 

)احتياط( إسحق مردخاي، ورئيس املوساد سابقًا افرامي 

هليفي.

	 إن نوعية نتاجات السكرتير العسكري في مجاالت النقاشات •

األمنية واملشورة لرئيس الوزراء قد تكون أدنى من نتاجات 

رئيس مجلس األمن القومي ووزارة الدفاع  ألنه، من بني 

اعتبارات عدة، هو ال يترأس  هيئة مهنية، باإلضافة إلى 

أن نشاطا  موازيا وغير منسق  للسكرتير العسكري مع 

مجلس األمن القومي  قد يتسبب بأخطاء.

	 للسكرتير العسكري  برتبة رفيعة قد يكون تأثير سلبي على •

اجليش اإلسرائيلي وقد أشار إيهود باراك عندما كان وزيرا 

للدفاع إلى أن تعيني ضابط برتبة جنرال من سلم القيادة 

سكرتيرًا عسكريًا هو »ذو تأثير سلبي على الضباط أنفسهم، 

حتفظ   وقد  اإلسرائيلي«.  للجيش  بضرر  يتسبب  وأيضًا 

اجلنرال غابي أشكنازي أيضا مبدئيا من تعيني كهذا.

موقف رئيس الوزراء

العام  للحكومة  رئيسًا  نتنياهو  بنيامني  تعيني  منذ  عمومًا، 

1996 كان من الواضح أنه يولي أهمية بالغة لعمل هيئة منظمة 

إقامة  في  الكبير  إسهامه  القومي، وبرز  املستوى  على  ومتعمقة 

مجلس األمن القومي،  لكنه في السنوات االخيرة، وخاصة بعد 

سن قانون مجلس األمن القومي 2008 الذي أيده، من املمكن 

تكوين اإلنطباع أنه حصل تراجع في رؤية نتنياهو ملجلس األمن 

القومي كهيكل مسيطر في إعداد عمل الهيئة  لرئيس احلكومة، 

وتعبيرا عن ذلك ميكن رؤيته في مستوى التوقعات العالية التي 

أبداها نتنياهو في املاضي بالنسبة ملجلس األمن القومي، مقارنة 

بسلوكه الراهن إزاء مكانة السكرتير العسكري  وصالحياته وهذا 

أيضًا على حساب مجلس األمن القومي. 

وفي الرسالة التي بعث  بها نتنياهو ملراقب الدولة في متوز 

2010، يفصل نتنياهو موقفه في هذا الشأن، وعلى حد قوله فإن 

أنه  الواضح  من  كان   1996 العام  للحكومة  رئيسًا  نتنياهو  بنيامين  تعيين  منذ  عمومًا، 

يولي أهمية بالغة لعمل هيئة منظمة ومتعمقة على المستوى القومي، وبرز إسهامه الكبير 

في إقامة مجلس األمن القومي،  لكنه في السنوات االخيرة، وخاصة بعد سن قانون مجلس 

األمن القومي 2008 الذي أيده، من الممكن تكوين اإلنطباع أنه حصل تراجع في رؤية نتنياهو 

لمجلس األمن القومي كهيكل مسيطر في إعداد عمل الهيئة  لرئيس الحكومة، وتعبيرا عن 

ذلك يمكن رؤيته في مستوى التوقعات العالية التي أبداها نتنياهو في الماضي بالنسبة 

الراهن إزاء مكانة السكرتير العسكري  وصالحياته  لمجلس األمن القومي، مقارنة بسلوكه 

وهذا أيضًا على حساب مجلس األمن القومي. 
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عمل السكرتير العسكري هو في مركز القرارات األكثر حساسية 

ألمن إسرائيل،  وهذا العمل يتطلب ضابطا برتبة جنرال والذي 

رئيس  جانب  ومن  األمنية  الهيئة  جانب  من  بالغ  بتقدير  يتمتع 

احلكومة ومكتبه واحلكومة قاطبة. ويجب أن يكون هذا الضابط 

ذا جتربة في مجاالت استخدام القوة العملية وبناء القوة وصاحب 

تترك  تلك األمور ال  التقييم، وكل  تفكير إستراتيجي وقدرة على 

مكانا للنقاش حول رتبة السكرتير العسكري، باإلضافة لذلك يوجه 

السكرتير العسكري باسم رئيس احلكومة، رؤساء الهيئة األمنية 

ووزارات احلكومة، ويجري معهم حوارا مستمرا ومتواصال ومتابعة 

تنفيذ التوجيهات، وألن احتكاكات العمل لرئيس احلكومة ومكتبه 

في  األمن  هيئة  قضايا  فإن متثيل  األمن،  هيئة  رؤساء  مع  هي 

مكتب رئيس الوزراء من قبل موظف برتبة أقل من جنرال قد مُتس 

بصورة جوهرية. أخيرًا، فإن الصفة التمثيلية والرسمية املطلوبة 

من رجال مكتب رئيس الوزراء ال تتجاوز السكرتير العسكري. لذلك 

فإن رتبة السكرتير العسكري ال ميكن أن تكون غير رتبة جنرال. 

وفي نهاية رسالته كتب رئيس احلكومة »في ضوء كل ذلك أنضم 

ملواقف رؤساء احلكومات في املاضي، وأحدد أن ورتبة السكرتير 

العسكري ستكون رتبة جنرال«.

وأضاف رئيس احلكومة في اللقاء مع مراقب الدولة في حزيران 

2011 »أنا لم أفكر يومًا على الرغم من حتديد ذلك في القانون أن 

تقوم هيئة واحدة أو شخص واحد بإعطاء التوصيات لك ألن ذلك 

وصفة للمتاعب-هذا يعني أن )مجلس األمن القومي( هيئة مركزية 

لكن ليست وحيدة. أنا في احلقيقة أعتقد أنه من اخلطير لرئيس 

احلكومة أن يكون في وضع يتلقى تقريبا في جميع املوضوعات التي 

ذكرتها رأيا واحدا أو )شخصا واحدا( يجمل له جميع اآلراء. وفي 

الواقع ومن خالل فحص مراقب الدولة اتضح أن رئيس احلكومة 

يكلف السكرتير العسكري أن ينسق نقاشات في قضايا اخلارجية 

واألمن  على نطاق أكبر مما يكلف به رئيس مجلس األمن القومي.

الوزراء  ملوقف رئيس  هناك سببان رئيسان  أعاله،  ذكر  مما 

العسكري.  السكرتير  لتخفيض رتبة  التوصيات  برفضه  نتنياهو 

أوال، إن رتبة جنرال متنح الصالحية للسكرتير العسكري كممثل 

في  وتساهم  اإلسرائيلي  اجليش  أمام  خاصة  احلكومة،  لرئيس 

املمكن  من  ذلك  حول  احلكومة.  التمثيلية حلاشية رئيس  الصفة 

املالحظة أنه من أجل هذه الضرورة من املمكن االكتفاء بجنرال 

مبتدئ في منصب السكرتير العسكري ألنه لو كان العامل احلاسم 

في التعيني اخلبرة املهنية في املجال اإلستراتيجي لكان هناك مكان 

احلكومة  رئيس  رغبة  عدم  الثاني  والسبب  قدمي.  جنرال  لتعيني 

الهيئة  عمل  تنسيق  على  القومي وحدانية  األمن  مجلس  بإعطاء 

في مجال األمن القومي، وقراره إبقاء جانب مهم من العمل بيديه 

من خالل السكرتير العسكري، وذلك على الرغم من ما حدد في 

قانون مجلس األمن القومي . ويبدو أن نتنياهو تعلم من جتربته 

حول قدرات مجلس األمن القومي وحول محدوديته أيضا، وأنه 

توصل في أعقاب ذلك الستنتاج أن عليه توزيع املوضوعات بني 

مجلس األمن القومي وبني السكرتير العسكري، العتبارات عدة، 

مبا يتناسب مع قدرات مجلس األمن القومي في مجاالت معينة، 

كما ذكر ملراقب الدولة. ويبدو أنه عدا عن التعددية التي تطرق 

لها رئيس احلكومة كواحد من تبريراته للحاجة إلى رتبة جنرال 

للسكرتير العسكري فإنه يعتبره مساعدا مهنيا- شخصيا رفيعا، 

مخلصا له فقط، وذلك على عكس مجلس األمن القومي والذي هو 

هيئة حكومية ملزمة بالقيام بوظيفتها مبوجب القانون وميكن أن 

تكون في تضارب مصالح مع رئيس احلكومة. وهكذا مثال ميكن 

أن يعرض رئيس مجلس األمن القومي على رئيس احلكومة وبعد 

صعيد  على  المشاكل  تحل  لم  القومي  األمــن  مجلس  إقامة  أن  المالحظة  ينبغي 

الحكومة  وزارات  في  الموجودة  إسرائيل  في  األمن  عناصر  جميع  بين  العملياتي  التنسيق 

المختلفة. ويقوم بهذه الوظيفة إلى حد ما السكرتير العسكري، في حين يقوم بالتنسيق 

التي  التعاون  الصعوبات في  إلى ذلك يجب إضافة  الحكومة، وإضافة  رئيس  بينهم وبين 

يواجهها مجلس األمن القومي من قبل رؤساء منظومة األمن حتى بعد سن قانون مجلس 

األمن القومي. حقا إن رؤساء أجهزة األمن غير متحمسين للفصل الذي يتسبب به السكرتير 

العسكري  أمام وصولهم لرئيس الوزراء.
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ذلك على احلكومة تقدير موقف سياسي أمني قام ببلورته طاقم 

مهني دون االهتمام باملشاعر السياسية لرئيس احلكومة، وميكن 

احليلولة دون وضع كهذا بتكليف السكرتير العسكري بهذه املهمة 

أو  مستشار شخصي، وباإلضافة إلى ذلك من املمكن أن رئيس 

احلكومة يعتقد أن املناقشات في إطار ضيق في مكتبه تقلل من 

املخاطر بتسريب معلومات حساسة. في هذا الشأن هناك ميزة 

لوظيفة السكرتير العسكري )للسرية والتزام الوالء الشخصي(. هذا 

التمييز يوضح موقف رئيس احلكومة والذي مبوجبه على مجلس 

الوزراء وجلسات  مجلس  جلسات  أواًل  ينسق  أن  القومي  األمن 

يقوم  أن  ضمنا  يعني  وهذا  األمن،  شؤون  في  املنظمة  الوزراء 

السكرتير العسكري بتنسيق النقاشات الضيقة. 

وظيفة  في  ميزات  وجد  نتنياهو  احلكومة  رئيس  أن  ويبدو 

األخرى، على سبيل  القضايا  العسكري في عدد من  السكرتير 

املثال في القضايا التي تتطلب وقتًا قصيرا للرد. هكذا ميكن أن 

يفضل رئيس احلكومة في حاالت كثيرة أن يحصل على عمل هيئة 

نسق بالكامل من قبل وزارة الدفاع بواسطة السكرتير العسكري 

وعدم تأخيره بعمل إضافي في مجلس األمن القومي. ويتضح أن 

رئيس احلكومة يعتمد على السكرتير العسكري في أمور عملياتية 

جارية. وفيما يتصل باحلصول على معلومات استخباراتية وتقارير 

حول أحداث أمنية فإن من املثير لالهتمام أن نشير إلى أن مهمة 

تنظيم وتدفق املادة االستخبارية لرئيس احلكومة والذي اعتبرها 

رئيس احلكومة نتنياهو في املاضي  كمهمة بارزة ملجلس األمن 

القومي تركها في نهاية املطاف في يد السكرتير العسكري.

وينبغي املالحظة أن إقامة مجلس األمن القومي لم حتل املشاكل 

على صعيد التنسيق العملياتي بني جميع عناصر األمن في إسرائيل 

املوجودة في وزارات احلكومة املختلفة. ويقوم بهذه الوظيفة إلى حد 

ما السكرتير العسكري، في حني يقوم بالتنسيق بينهم وبني رئيس 

احلكومة، وإضافة إلى ذلك يجب إضافة الصعوبات في التعاون 

التي يواجهها مجلس األمن القومي من قبل رؤساء منظومة األمن 

حتى بعد سن قانون مجلس األمن القومي. حقا إن رؤساء أجهزة 

األمن غير متحمسني للفصل الذي يتسبب به السكرتير العسكري  

أمام وصولهم لرئيس الوزراء. ولهذا يفضلون من بني أمور عدة 

كبير«، ولكن ميكن  أركان  »ضابط  طراز  من  عسكريا  سكرتيرا 

التخمني أنهم يعتبرون رئيس مجلس األمن القومي والذي توجد 

عقبة محتملة  أجهزتهم،  على مخرجات  هيئة وقدرات رقابة  لديه 

أعلى بينهم وبني رئيس الوزراء.

خالصة وتوصيات

 إن جانبا من املشاكل املكتشفة في وظيفة السكرتير العسكري 

هو مجرد مؤشرات ملشاكل أوسع وأعمق في مجال إدارة قضايا 

األمن واخلارجية في إسرائيل. وتلك املشاكل  تتعلق بني أمور عدة 

باحلاجة لتحديد وظيفة رئيس احلكومة إزاء اجليش اإلسرائيلي، 

والعمل  املسؤوليات  وتوزيع  السيطرة  لتنظيم  باحلاجة  وأيضا 

املشترك جلميع الهيئات التي تعمل في مجاالت األمن واخلارجية 

في إسرائيل واملوجودة في وزارات احلكومة املختلفة، وهذا املقال 

لم يبحث بذلك، ولكن قام بدراسة وظيفة السكرتير العسكري في 

هذه  املنظومة.

السنوات  في  ملحوظ  أنه طرأ حتسن  الواقع  في  لوحظ  وقد 

اخلمس األخيرة في عمل  الهيئة مبكتب رئيس احلكومة في ميدان 

األمن القومي باألساس نتيجة لتعزز مجلس األمن القومي. وكانت 

هناك أيضا فترات من التنسيق والتعاون بني السكرتير العسكري  

وبني مجلس األمن القومي على الرغم من النواقص الهيكلية التي 

ذكرت أعاله. ولكن يبدو أن احتمال األخطاء ما زال واردا، وأنه 

يجب تنظيم وظيفة السكرتير العسكري  من قبل رئيس احلكومة 

الذي هو من يحدد فعليا خصائص الوظيفة وصالحياتها، وفيما 

يلي عدة توصيات لتحسني الوضع:-

	  أن حتدد بوضوح وبصورة رسمية وظيفة السكرتير العسكري •

كعنصر في مركب عمل مجلس األمن القومي، مبا في ذلك 

وعلى  أخرى،  هيئات  وبني  بينه  الفاصلة  اخلطوط  حتديد 

لألداء  األمر ضروري  القومي، وهذا  األمن  رأسها مجلس 

السليم للمجموع األمني- السياسي في إسرائيل. ومبا أن 

من  العسكري  السكرتير  لوظيفة  بالنسبة  القائم  الغموض 

املرجح أن يحول دون إغالق دائرة الصالحيات واملسؤوليات 

عن معاجلة قضايا األمن القومي، وأن تبقي املجال مفتوحا 

التناقض بني  الشأن حل  ينبغي في هذا  للفشل مستقباًل، 

لوظيفة  احملددة  اإلجراءات  وبني  القومي  األمن  مجلس 

السكرتير العسكري، إما عن طريق تعديل اإلجراءات، وإما 

بتغيير قانون مجلس األمن القومي،  وأيضا سيكون من اجليد 

أن ترسى وظائف السكرتير العسكري في تعليمات احلكومة 

أو في قانون )تضاف إلى قانون مجلس  األمن القومي على 

سبيل املثال( وتكون واضحة في األساس.

	 حصر أعمال السكرتير العسكري في الوظيفة التقليدية كهمزة •

الوظيفة  هذه  إن  األمن.  احلكومة وأذرع  بني رئيس  وصل 
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للسكرتير العسكري ذات أهمية وتأثير كبير وتالئم مكانته 

في املنظومة والوسائل املوجودة بحوزته، بذلك يتاح ملجلس 

األمن القومي ووزارة شؤون االستخبارات أيضا أن يقوما 

بوظائفهما وحتقيق مزاياهما النسبية. إن هذه الهيئات التي 

بتنسيق  معها  العسكري  السكرتير  يعمل  أن  املفترض  من 

كامل ينبغي أن تكون لها أفضلية ملحوظة بعمل هيئة شامل 

وبالرقابة والذاكرة التنظيمية.

	 يكون • أن  بالضرورة  ليس  للوظيفة.  )مدني(  مواطن  تعيني 

السكرتير العسكري من اجليش، خاصة وأن جانبا من عمله 

يتعلق على أي حال بالوصل بني رئيس احلكومة وبني أجهزة 

له. وإن تعيني مدني سيمكن من صياغة  أمن مدنية تابعة 

وظيفة السكرتير مبا يتناسب مع مسماها األصلي. وحتل 

مسألة احلاجة لتعيني ضابط برتبة جنرال العتبارات التمثيل. 

وهكذا ينتهي احلضور الدائم لضابط كبير بالبزة العسكرية 

املشحون بالتوترات السياسية في مكتب رئيس  احلكومة، 

ويزال اخلالف املتأتي من حقيقة أن جنراال من اجليش تابع 

أن  العامة. وينبغي  األركان  لرئيس  احلكومة وليس  لرئيس 

يكون املدني الذي سيعني لوظيفة السكرتير صاحب معرفة 

مهنية واسعة وماض أمني غني )مثال: ضابط كبير سابق 

في اجليش، املوساد، الشاباك( والذي يعرف عن قرب منظومة 

األمن وطائفة االستخبارات، وخبير في عمل الهيئة وصاحب 

مؤهالت شخصية في مجال االتصال والتنسيق، ومن املقترح 

أن يكون التعيني تعيني ثقة، وليس تعيينا سياسيا، وان تسمى 

الوظيفة السكرتير األمني لرئيس  احلكومة.

	 األمنية- • املوضوعات  في  شخصي  مبستشار  االستعانة 

السياسية ذات احلساسية السياسية أو الشخصية العالية 

والتي ال يرغب في التشاور بصددها مع أصحاب وظائف 

نظامية كرئيس مجلس األمن القومي. ومن املفضل أن يعني 

لنفسه مستشارا شخصيا غير مشارك بعمل الهيئة.

	 واملعلومات • التقارير  لزحمة  احلاجة  في  النظر  إعادة 

بواسطة  احلكومة  رئيس  لطاولة  تصل  التي  االستخبارية 

ال  الراهن  الوضع  أن  الواضح  العسكري، ومن  السكرتير 

لرئيس احلكومة  لقرار السكرتير العسكري، بل يعود  يعود 

نفسه ولألجهزة التي تبعث باملعلومات ملكتبه. وعلى الرغم من 

الصعوبة البالغة في االنفصال عن تيار املعلومات االستخبارية 

املثير للفضول، فإن مطالعتها يلقي على رئيس احلكومة عبئًا 

كبيرًا، ومن املشكوك فيه أن يكون ذلك مبررا مبفهوم مدى 

اجلدوى قياسًا للزمن الثمني والذي يفترض أن يكون مكرسًا 

إلى حد كبير لشؤون االقتصاد واملجتمع أيضًا . لذلك يقترح 

بإعادة النظر بإجراءات مترير املعلومات األمنية إلى رئيس 

احلكومة، بهدف ترشيدها وحصرها، وحتمل املسؤولية عن 

ذلك من قبل األجهزة املرسلة.

ملحق: سكرتيرون عسكريون لرئيس الحكومة

اسم السكرتري 
العسكري

وظائفه قبل وظيفة السكرتري العسكري وبعدها.رئيس الحكومةفرة وظيفته

1948-1953عقيد نحاميا آرغوب

1957-1955

قيام دافيد بن غوريون الهاغناه. ومنذ  أركان  هيئة  مساعد رئيس  الدولة  قيام  قبل 

عني  وقد  احلكومة.  رئيس  مساعد   1950 العام  وحتى  الدولة 

سكرتيرًا عسكريًا أول منذ كانون الثاني 1950 وتوفي في تشرين 

الثاني 1957.

قبل وظيفة السكرتير العسكري كان رئيس أركان القيادة الشمالية دافيد بن غوريون1958-1963عقيد حاييم بن دافيد

ورئيس إدارة األفراد في شعبة املوارد البشرية. بعد وظيفة السكرتير 

العسكري: رئيس شعبة املوارد البشرية.

دافيد بن غوريون1963-1966عقيد إسحق نسياهو

ليفي أشكول

بريغادير جنرال يسرائيل 

ليئور

ليفي أشكول1974-1966

غولدا مئير

قبل الوظيفة:رئيس قسماملوارد البشرية /األفراد في شعبة املوارد 

البشرية، وبعد الوظيفة تسرح من اجليش وأصبح مدير عام شركة 

النفط القومية.
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إسحق رابني1974-1981بريغادير جنرال إفرامي بورون

مناحيم بيغن

قبل الوظيفة الناطق بلسان اجليش )برتبة بريغادير جنرال( وبعد 

الوظيفة ترك اجليش. 

مناحيم بيغن1981-1993بريغادير جنرال عزرائيل نابو

إسحق شمير

شمعون بيريس

إسحق رابني

قبل الوظيفة: مساعد السكرتير العسكري ورقي كسكرتير 

عسكري  من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد وإلى رتبة بريغادير جنرال 

بعد الوظيفة: ملحق عسكري في بريطانيا وإيرلندا.

شمعون بيريس1993-1996جنرال داني ياتوم

إسحق رابني

قبل الوظيفة: قائد املنطقة الوسطى، رئيس شعبة التخطيط  بعد 

الوظيفة: رئيس املوساد ورئيس القيادة السياسية واألمنية لرئيس 

احلكومة إيهود باراك.

قبل الوظيفة: رئيس قيادة قوات اليابسة )ذراع اليابسة( وقائد بنيامني نتنياهو1996-1997جنرال زئيف ليفنا 

 قيادة املؤخرة.

بعد الوظيفة: ملحق عسكري في واشنطن.

بريغادير جنرال شمعون 

شابيرا

قبل الوظيفة: نائب السكرتير العسكري لالستخبارات. رقي  بنيامني نتنياهو1999-1997

لدرجة بريغادير جنرال أثناء الوظيفة كسكرتير عسكري. بعد 

الوظيفة: ترك اجليش اإلسرائيلي.

إيهود باراك1999-2001بريغاديرجنرال جادي أيزنكوت

اريئيل شارون

قبل الوظيفة: قائد لواء اجلوالني. رقي لرتبة بريغادير جنرال في 

وظيفة السكرتير العسكري. وبعد الوظيفة: قائد فرقة دبابات 

)احتياط( وقائد قوات الضفة الغربية ورئيس شعبة العمليات 

برتبة جنرال وقائد املنطقة الشمالية واليوم- نائب رئيس األركان 

العامة.

قبل الوظيفة: قائد قوات اجلليل. رقي لرتبة جنرال خالل خدمته أريئيل شارون2001-2002جنرال موشيه كبلينسكي

كسكرتير عسكري. بعد الوظيفة: قائد املنطقة الوسطى ونائب 

رئيس هيئة األركان العامة.

قبل الوظيفة: رئيس هيئة أركان ذراع قوات اليابسة ورقي لدرجة أريئيل شارون2002-2005جنرال يوءاف غاالنت

جنرال في وظيفة السكرتير العسكري. بعد الوظيفه: قائد املنطقة 

اجلنوبية.

أريئيل شارون2005-2007جنرال جادي شمني

إيهود أوملرت

قبل الوظيفة: رئيس لواء العمليات في األركان العامة )برتبة 

بريغادير جنرال( ورقي إلى جنرال في وظيفة السكرتير 

العسكري، بعد الوظيفة: قائد املنطقة الوسطى، ملحق عسكري 

في واشنطن.

إيهود أوملرت2007-2010جنرال مئير كليفي

بنيامني نتنياهو

قبل الوظيفة: نائب قائد ذراع قوات اليابسة برتبة جنرال. بعد 

الوظيفة: ترك اجليش.

قبل الوظيفة: رئيس أركان سالح اجلو، رقي لرتبة جنرال في بنيامني نتنياهو2010-2012جنرال يوحنان لوكير

وظيفة السكرتير العسكري. بعد الوظيفة: ترك اجليش

قبل الوظيفة: رئيس أركان ذراع اليابسة، رقي لرتبة جنرال في بنيامني نتنياهو2012-جنرال إيال زمير

وظيفة السكرتير العسكري.

 

]مترجم عن العبرية. ترجمة حامت شنار[ 

 


