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 העניינים, כד את מרכזת אהת
ש צריך ומהותם טיכס לפי איטר
מקום. מאותו ייצאו

 כלומר, — לענייננו ביותר והחשוב
 השפעה והפעלת רפורמות עריבת לצודד

 קיימת איו :הצבא בתוך חריגה ״אזרחית״
 מערכת־הבי- מרכיבי שני בין הפרדה כל

 הם חד־הם. ומישרד־הביטחון הצבא טחון.
 הוא הרמטכ״ל כאשר וממוזגים, משולבים

 מטהו הוא והמטכ״ל השר, של ראש־המטה
 רק ואדגיש, — עקרוני באופן השר. של

לפ שר־הביטחון רשאי — עקרוני באופן
 במשכיל, ראש־אגף כל אל ישירות נות
 חייב, ואפילו רשאי, אוגדה שמפקד כמו

 לראשי־האגפים ישירים וגישה קשר לקיים
 תו־ בכל וראשוני גדול כלל שלו: במטה

ישי כפופים שקציני־המטד. הוא, רת־מטה
ביני חוצץ ראש־המטה ואין למפקד, רות
סמ לו יש היותר (לכל כדרג־פיקוד הם,

כלפיהם). פיקודיות־מישמעתיות כויות

שרהביטחון

 כמו- אשר, - האלה הדברים כל *ש
ועק שיטחי בשירטום פה הועלו בן,

 כל אין כי בבירור, עולה — בלבד רוני
 הבא, שר־הביטחון בפני חוקתית מניעה

 ישנה״) 2029 (״אחרי סוף־סוף שיהפוך,
יש של הראשון האמיתי לשר־הביטחון

 יסעד, קצת שהמטכ״ל הדבר ודאי ראל.
 ופניות אולטימטומים קצת יהיו גם ואולי

 וכיו״ב. לעיתונות לאישים, לא־רשמיות
 והחלטית, ודאית להבטיח, אני יכול אבל

 וההגיוני, הנכון המצב רק לא זהו כי
 מדינה מכל דוגמה, או תקדים שכל אלא

 ויחזקו יאשרו רק שהן, ומערכת־ביטחון
האמור. את

מצב כ מכשול, כל יאה נר אין ג□
משו■ ייי ■שש ח רק ץ♦ כאו כחי הנו חי החור
— מעכבים -המקובל וה&ינהג דת
הס־ להיחשב צריכים אינם ואלה

רעות
 לערער ביותר והבטוחה הטובה הדרך

בסיס, משוללת שהיא ולהוכיח התנגדות כל

 שרהב־טחון ..עד
 קודם־נד להיות

המזו״ניס״ הנוחות שו
 פשוטה היא, ממש, של צידוק או שחר

 אם ולבדקו. הנושא את לחקור בתכלית:
 יסתיים ב״ההגנה״, יתחיל לא זה מחקר

שביני מה ורק אך ויכיל היום של בצה״ל
 לא שמסקנותיו הדבר, הנמנע מן הם,

— כאן שהועלו אלה עם בקנה־אחד יעלו
לכת. ירחיקו אף ואולי

— להסתיים העניין צריך בכך לא אולם
 הללו הרפורמות כל מטרת להתחיל. או

 ואת הצבא יעילות את להגביר אחת: היא
הפי של סכנה בארץ קיימת אין עוצמתו.

 דחוף או מעשי צורך כל אין ולכן כה,
מסי האזרחי הדרג עליונות את להבטיח

 לתקן מותר מישטרתיות. או חוקתיות בות
 בתנאי ורק אך ■ולבנות־מחדש. ולהפוך

 של שינוי-לשמו הנזכרת. לתכלית שמכוונים
 ה־ ובין ומישדד־הביטחון צה״ל בין היחס

 ערך חסר יהיה לשר־הביטחון רמטכ״ל
ול להלכה הסמכויות, החזרת ובלתי־נחוץ.

מיו האזרחי אל הצבאי הדרג מן מעשה,
ק עדת ז ח שיח־ על־ידי הראשון, את ל
צבאיים־מובהקים. שאינם מנושאים רורו
 על יחתום הרמטכ״ל ולא שר־הביטחון אם

 את הדבר יחליש לא הצבא״, ״תקנות נ
יחזקו. אלא הצבא, בתוך הרמטכ״ל מעמד

שמעו מפני בהרבה, תוקל מלאכתו גם
רחב, גיבוי לו תוסיף האזרחי הדרג רבות
עתה. לו יש תמיד שלא ואיתן, קבוע
 שמישרד■ לדעת, יש זאת כי

 עד הממונה אמנם הוא הכיטהון
 הם וחיזוקו הצכא אכל — הצכא

 והכראשתיות העיקריות העילות
 מישרד־הכיטהון. קיום עצם שד ,

ה אדון להיות צריף שר־הכיטחון
 לשרתו שיוכל כדי רק — צבא

 אדו אמיתויות אם יעילות. כיתר
 שינוי כל יהיה העין, מן ייעלמו
 וכד ההדש, שד־חביטחון שיחולל

כד־ כגדר לו, שתיווסך תוספת־כוח
 לא להזיק, שצפויה רכטדה, כד,

להועיל.
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