
1 

 

 בכסלו תשי״ג' כ, הקריה

 2591בדצמבר  8

 59291סם׳   

 המנהל הכללי: אל

 ץשר החו: מאת

 

בשאלת המסדרון . ז.בנובמבר ש 12ל מיום "ר למכתבו של הציר ששון אל המנכהנני להעי

 .בו הובעה התנגדות מוחלטת לכל הסדר כזה, לבין ירדן וערב הסעודית ליד אילת םבין מצרי

בית יסודית והיא רע-ללכרון באותה פנה מהווה עמדה מצרית ולמסד אין ספק כי התביעה

 .בכל משא ומתן של שלום ביננו לבין מצרים - יעבור-בל-אינקרוב לודאי כת -תופיע כתנאי 

כגוף זר בטבורו של  יפה נגד תקומת מדינת ישראלרעלינו להבין כי התגובה הערבית הח

מתחדדת ביחוד משום היות שטח ישראל תקוע כטריז בין מצרים המרחב הערבי במזרח התיכון 

בנקודת המיפגש , כאן. תי מדינות ערביות אחרות מזה בקדקדו של מפרץ עציון גברשמזה לבין 

יקה ישראל סהפ, עבר הירדן וערב הסעודית, ארץ ישראל הקודמת ,של קוי הגבול שבין מצרים

 .את העולם הערבי לשנים ,כביכול, הרציפות הערבית המרחבית ושיסעה תא

ממשלת ארצות הברית נענתה לאותו לחץ . 2595-גד שיסוע זה הורגש עוד בנהלחץ הערבי 

שמע אפילו איום מצד נבשלב מסויים . ודרשה מאתנו לוותר על כל חלקו הדרומי של הנגב

שהיא תיאלץ לבטל את תמיכתה בתכנית החלוקה אם לא נכריז  מהמשלחת האמריקנית באו״

בעקבות שיחת הנשיא , רק הודות להתערבות הבזק של הנשיא טרומן. על ויתור כזה מרצון

אך ורק בבעית דרום , לפי עצתו הנבונה של אליהו אילת, המנוח וייצמן אתו בה התרכז נשיאנו

ח טב בויתור על פם ש"הרפק את המשלחת של אסנחלצנו ממיצר זה ועלה בידנו ל -הנגב ואילת 

 .לאורך גבול סיני

י כך וששון עצמו מעיד עד כמה מושרשת התביעה "בעית הרציפות הערבית לא חוסלה ע

 .בענין זה לעמדה של שלילה נוקשה ומוחלטת סנקל מאד להתפ .י יצירת המסדרון"לחידושה ע

, ומתןאם עמדה זו היא רק פתח דבר במשא  -ו מוטב כי תשרור בהירות גמורה נאבל בתוכנו א

, מנוי וגמור עמנו להתעקש בנקודה זו ויהי מה זא, אשר בהמשכו עשויים לחול בה שנויים

, ו לבין מצריםנמה כי אם רצוננו ליצור רקע ממשי לשלום בינדלי נ. בחינת יקוב הדין את ההר

ולכן חובתנו , אם אמתי או מדומה, עלינו לדעת מראש כי הוא לא יושג ללא כל ויתור מצדנו

 .ין המסדרון באותה פה מתוך פיכחון גמורנמחדש את עלשקול 

שהיה בינינו לבין ממלכת ירדן  מ"כוונתי למו. בה בעבראזכיר פרשה דומה לזו שנתנסינו 

לשמוע על מסדרון מגבול ירדן עד חוף הים  לכתחילה לא רצינו .יםילפני שנתבחיי המלך המנוח 

מחיר הכרחי ומוצדק בעד השגת השלום עם  לכך וראינו בזה תשלום לבסוף הסכמנו. התיכון

. ין המסדרוןנתקדים זה לגופו של עאינני בא להסתמך דוקא על . אחת המדינות השכנות

 וספק אם הייתי נותן הסכמתי מרחוק ,לא נשאלתי לדעתי בענין זה ,לא הייתי אז בארץ, ראשית

י נא. תנו שליליתמדהיתה ע ,כי אילו נתחדשה השאלה היום ראני סבו, שנית. אילו נשאלתי
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גה ילחזות מראש את כורח הנס, בתוכנו פנימה, ונב לטומזכיר עובדה זו רק כהוכחה כי מ

גם מבלי לשנות לפי שעה אף  -סיגה זו נויותיה של רשמעמדה הנקבעת מלכתחילה ואת אפ

 .כלשהו את הנוסחה שאנו נוקטים כלפי חוץ

-לב י דן בה ייתכן שניתקל בעמדה של ייהרגנהבעיה שאי לגבי כוהבה אם אמת נכון הדבר 

ערב כולן אזי תתעורר בהכרח  או מצד מדינות -ה הערבית הנוגעת בדבר נידיעבור מצד המ

ירה קפדנית על שמאו  -ו ממזרח נאולי גם עם שכנת -ים רמצ םהשאלה מה עדיף שלום ע

צב כזה מסופקני אם נוכל במ. אטימותו הגמורה של טריז אילת כלפי שכנינו משני העברים

ומוטב לנו לתת , חזקה כי אז נצא לחפש מוצא של פשרה. להחזיק מעמד בשלילה מוחלטת

 .וידעתנו על אפשרויותיה מעכש

 ,חופש המעבר״ למדינות השכנות"במושג  "וןרנראה לי כי אם נוכל להמיר את מושג ה״מסד

אם לא תתקבל גם  .קק לפשרה כזוומה תהיה עלינו להזש, ות מצדנומאיתמבויות מלווה בער

גדוד , לל כביש בכיוון מזרח מערבכשלפיו יי רדסלא הייתי מוציא מהחשבון ה, כפתרוןהצעה כזו 

 .צפונית לאילת ,הסריז בתחתית לשמש מעין גשר בין מצרים לבין ירדן אי שם, משני הצדדים

ביש תהא כפופה כ התעבורה באותו ,ראשית :איםתנ מלווה בשני הסדר כזה צריך להיות

; בראש וראשונה כדי להבטיח אי שימושו למטרות צבאיות בלי הסכמתנו, ויימותסמ למיגבלות

ין גשר נהכביש הישראלי המוביל לאילת בכיוון צפון דרום יחצה את הכביש הערבי ע״י ב, יתנש

 .י הכיוונים במאונך זה לזהנלשם הבטחת התנועה הבלתי מופרעת בש

 ממילא. מסמרותולקבוע בו  הנושא לדיון מעשי לאלתר אלה להעמיד את בדברי י באנא אין

 .תלנוואין כאן בעיה העומדת כבד מאחורי כ

כל כוונתי . ן הימיםמי פתרונה של בעיה העלולה להתעורר ביום רי אלא מגשש אחנאין א

 ית שלא תעמוד במיבחן ההשתלשלות המציאות, לעת עתה להזהיר בפני נוקשות מיותרת

הייתנו על הבאות תול מחשבתינוזוהי תרומה ל סיסולפתוח פתח לגמישות של מחשבה וטכ

 .שיקולים נוספים או הצעות אחרות, ואשמח לשמוע תגובות של הסכמה או דחייה
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