
המו כאשר עמנו של בגורלו עלה אשר את ראית
ממנו. ניטלה שלו הזאת לדת

שמי הנשיא, אדוני הסכמנו, שנינו לספח. אין
יכול אינו ב"ידושם" הקיים כל את בעיניו ראה שלא
מו נטול היה כאשר הזה לעם אירע אשר את להבין
לדת, גזול מולדתו שלו. שנינו קראנו מסמך מה30
 "פערניכטונג" המלה מופיעה שם ,1939 בינואר
גם באירופה. היהודי הגזע יושמד מלחמה תפרוץ אם
אז אמרו לנו : אין לשים לב לדברים. כל העולם שמע.
הגו החודשים בתשעת לא להצלתנו, בא לא איש
כמותה אשר ההודעה הושמעה מאז המכריעים, רליים,
יצר והאדם האדם את אלוהים ברא מאז ניתנה לא
בני מיליונים כאשר ההן השנים בשש וגם השטן, את
הקט ישראל ילדי מיליון וחצי מיליון ובתוכם עמנו,
בא לא איש המשונות. המיתות בכל הושמדו נים,
כך ומשום המערב. מן ולא המזרח מן לא להצלתנו,
דור הזה, הדור כל אמונים, שבועת נשבענו אנחנו
בסכנה עוד נעמיד לא לעולם והתקומה: ההשמדה
ילדינו ואת נשותינו את נעמיד לא לעולם עמנו, את
גם בכך, הכרח יש אם  עליהם להגן חובתנו אשר

אויב. של השמדה אש בטווח  חיינו במחיר
שדברים לזכור דורות לדורי חובתנו מאז, ועוד.
במ אותם לקחת עלינו עמנו כלפי הנאמרים מסויימים
עמנו, עתיד למען לנו, חלילה לנו, ואסור הרצינות לוא
אלה לדברים להתייחס אין שלפיה כלשהי עצה לקבל

ברצינות.
לירו בואו לפני מפינו וידע יודע, סאדאת הנשיא
גבולות לגבי שלו מזו שונה עמדה יש לנו בי שלים,
לנשיא קורא אני אולם שכנינו. ובין בינינו הקבע
יהיה, לא אין,  תגידו נא אל שכנינו: ולכל מצרים
הרוב דעת על מציע, אני כלשהו. דבר על משאומתן
למ נתון יהיה שהכול הזה, הפארלאמנט של המכריע
שאומר: מי עצמו על נוטל חמורה אחריות שאומתן.
בסביבה הערביים העמים או הערבי העם בין ביחסים
אותם להוציא שצריך דברים יש ישראל מדינת לבין
יגיד לא צד שום למשאומתן. ניתן הכול ממשאומתן.
בכבוד מוקדמים. תנאים יגיש לא צד שום ההיפך. את
חילוקידעות, בינינו יש אם המשאומתן. את ננהל
של תולדותיהן שלמד מי דופן. יוצא דבר זה אין
שכל יודע שלום חוזי של קורותיהם ואת מלחמות
בין מחילוקידעות החל שלום חוזה על משאומתן
הצדדים ותוך המשאומתן הם הגיעו להסכם שאיפשר
בדרך שלום, חוזה או הסכם חתימת של האקט את
כש המשאומתן את ננהל ללכת. מציעים אנחנו הזאת
עמי כל מנצחים. ואין מנוצחים אין שווים. עם ווים
בכבוד. רעהו אל איש יתייחסו וכולם שווים האזור
אל איש להקשיב נכונות של פתיחות, של זו וברוח

השכ נסיון כל עם והסברים, נימוקים לעובדות, רעהו,
המשאומתן את ננהל הבה  המקובל האנושי, נוע
בו, להמשיך בו, לפתוח ומציע ביקשתי שאני כפי
הרצון לשעת נגיע אשר עד בהתמדה בו להמשיך

בינינו. השלום חוזה חתימת של

מצרים נציגי עם לשבת מוכנים רק לא אנחנו
בכך תרצה אם  ולבנון סוריה ירדן, נציגי ועם
את לחדש הצענו אנחנו בז'נבה. שלום בוועידת 
מועצת של החלטותיה שתי יסוד על זינבה ועידת
בעיות בינינו יש אם אדרבה, ו338. 242 הבטחון,
ומחר, היום אותן נברר זינבה, ועידת של זימונה עדי
אותן ולברר להוסיף ירצה מצרים של נשיאה ואם
הת אין  נייטראלי במקום אם אדרבה;  בקהיר
התכנס לפני עוד  נברר הבה מקום. בכל נגדות.
זי בטרם לבררן שיש הבעיות את  ז'נבה ועידת
קשובות תהיינה ואזנינו פקוחות תהיינה ועינינו מונה,

שתתעורר. בעיה ולכל הצעה לכל
הנשיא, אדוני ירושלים. על מלה לומר לי ארשה
האיסלאם לדת המקודש התפילה בבית היום התפללת
לדעת, נוכחת הקדוש. הקבר כנסיית אל הלכת ומשם
ש העיר זו היתה מאז יודעים: עולם באי שכל כפי
ללא לחלוטין, חפשית גישה קיימת יחדיו לה חוברה
המ אל דת כל לבני מכשול, כל וללא הפרעה כל
היתה לא זו חיובית תופעה לה. המקודשים קומות
יכו ואנחנו שנה כ11 קיימת היא שנה. 19 קיימת
לכל הנוצרי, ולעולם המוסלמי לעולם להבטיח לים
המקו למקומות חפשית גישה תהיה שלעולם העמים,
זו, חפשית גישה זכות על נגן אנו דת. לכל דשים
האדם של זכויות בשווי  מאמינים אנו בכך כי

אמונה. לכל אמונה, לכל ובכבוד והאזרח
לביתהנבחרים מיוחד יום זה היושבראש, אדוני
בתולדות הזה היום ייזכר רבות לשנים ובוודאי שלנו
בתול גם אולי המצרי, העם של בתולדותיו גם עמנו,
הכנסת, חברי ורבותי מורי הזה, והיום האומות. דות
בנו יתן המשותפים אבותינו שאלוהי תפילה, אשא
ומכשו קשיים על להתגבר כדי הדרושה הלב חכמת
נגיע השם ובעזרת ופגיעה; הסתה דברי על לים,
השלום.  מתפלל עמנו כל שאליו המיוחל, ליום
ושלומי "צדק אמר: ישראל זמירות נעים כן אמנם כי

אהבו". והשלום "והאמת זכריה: והנביא נשקו".
כפיים) (מחיאות

מצרים ונשיא בגין מנחם ישראל ממשלת (ראש
ידיים) לוחצים סאדאת אנואר
כפיים) (מחיאות

פרס ש. חברהכנסת נאום .4
שמיר: י. היו"ר

פרס. לחברהכנסת הדיבור רשות

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית וילנר מאיר
לסדר. הערה

שמיר: י. היו"ר
המקום. מן וילנר, לחברהכנסת לסדר הערה

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית וילנר מאיר
הסי לכל לאפשר הכנסת מיושבראש מבקש אני

בקצרה. דעתן להביע בכנסת עות



ההצעות את לקבל לכנסת להציע רוצה סיעתנו
ולח לז'נבה ללכת ישראל לעם סאדאת הנשיא שהביא
הע כל לטובת שלום חוזה על זה, בסיס על תום,
ושפיכות המלחמות לסיוט קץ נשים סוף וסוף מים.

הדמים.

שמיר: י. היו"ר
וילנר. לחברהכנסת תודה

התקנון. של 56(א) סעיף לפי כונסה זו ישיבה
סדרהיום הצעות. ואין י סיכומים אין כזאת בישיבה
אלא לי אין כן ועל הכנסת, ועדת החלטת לפי נקבע

הצעתך. את לדחות
פרס. לחברהכנסת הדיבור רשות

שמעון פרס (המערך):
הרפובליקה נשיא אדוני הכנסת, יושבראש אדוני

י חברי ישראל, מדינת נשיא אדוני המצרית, הערבית
נכבדים. כנסת

אלא האופוזיציה, בשם דברי את היום נושא אינני
לש אופוזיציה בעמנו אין כי עמנו, את המאחד בשם
ההסדר על שונות השקפות שיש ואףעלפי לום;
הצורך עצם על דעות חילוקי אין והרצוי, האפשרי

שלום. של בהסדר הדחוף
לחוש שיכולת כפי הנשיא, אדוני מאוחד, עמנו
מלא, שלום סוףסוף לשלום, ברצונו הלכת, אשר בכל
לירו לבואך בברכה גם אנו מאוחדים שלוםאמת.
ותפילה. תקווה של עיר והשלום, האמונה עיר שלים,
מנהיג של צעד מחדש, כמהלך בעינינו נראה בואך
לערבים, דרך מתווה מצרים, של ראשה מעוף, בעל
כצעד ובעיקר ומפוארת, ארוכה היסטוריה של נציגה

לשווא. שיתבזבז שאסור
הר שבהפיכת הסיכון בנטילת לב אומץ גילית
ולהתחלה חדשה לפתיחה נוקשים וסדרים ישנים גלים
סיכוייה אבל סיכונים, נוטלים במלחמה גם מחדשת.
המנצחים גם אך הכרעות, יש במלחמה מרים. תמיד
כרוכה שלום למען העזה ואילו כבד. מחיר משלמים

חיים. בה מפסידים שאין ודאי אך בהפסדים, אולי
מבטיחך, ואני כזאת חדשה פתיחה מסמל בואך
לראות כדי קודמות ממוסכמות להשתחרר נשתדל שכולנו
צעד בכל נתמוך אנו חדש. רקע ועל חדש באור דברים
ונוסיף שלום, הסדר למען תנקוט ישראל שממשלת
הצ יהווה כאן שביקורו כדי נוכל אשר ככל ונתרום

השלום. למען שלנו, העמים למען אמיתית לחה
לדבריך. רבה בתשומתלב האזנתי הנשיא, אדוני
לנו  השלום לגבי לא לתכנם, להסכים יכלתי לא
משא" כל אבל ההסדר. לגבי ולא  אחרת השקפה יש
תאזין אתה לך, נאזין אנו באיהסכמה. מתחיל ומתן
שלא שלישית דרך או פשרה או להימצא יכולה לנו.
יש כן ועל אנחנו, ולא אתה לא כלל, עליה חשבנו
זו. במה מעל זו בהידברות מרובה כך כל חשיבות
ראש עם יחד שלנו, הכנסת במת על כאן, בעמדך
מדינ של הנבחרים הנציגים לפני ישראל, ממשלת
וה הנוצרים המוסלמים, היהודים, תושביה על תנו,
עוצרת הזדמנות של רגע שנוצר חשים אנו דרוזים,
מיל מאות כאשר ההיסטוריה, של במרוצה נשימה

ועוקבים כעת בנו צופים שלום שוחרי אנשים יוני
הזה. הביקור של ורגע רגע כל אחרי

מיליוני של עיניהם היום נישאות הזה הדוכן אל
מצ היסטוריה היסטוריה, שנות אלפי של וגם צופים
דברי ממשיכי ואנחנו אתם יהודית. והיסטוריה רית
האנושי; המין בתולדות העתיקים מן שהם הימים,
היסטוריה פעולה; ושיתוף עימותים שידעה היסטוריה
של מפסגותיהם תקוות. יודעת והיסטוריה סבל ספוגת
הידועים שבמבני האדם  הפיראמידות  ומדפיהם
נשקפת  התנ"ך  אנוש שבכתבי העתיקים של
המע אל להתעלות נדע האם הנוקבת: השאלה אלינו
המל ממצוקת ונצא החיים שביעודי האמיתיות לות
של מעולה שהשתחררנו כפי השלום, מרחבי אל חמה

? החירות של לרומתה עבדות
גם אלא אותנו, מקשר רחוק עבר רק לא אבל
הדו עיניהן עתה נישאות הזה הדוכן אל גדול. עתיד
ירדניות, סוריות, מצריות, אימהות מיליוני של אגות
לבשר נוכל אם לשמוע כדי יהודיות, פלשתינאיות,
איו עוד לא מלחמות, עוד לא כי ולבניהן, להן להן,
סי מעתה אלא ופליטים, הרס שכול, עוד לא מים,
באווירה לגדול שיוכלו שבעמנו לצעירים נפתח כוי
מחכים הכול אסון. ומהפתעות מאיבה מפחד, חפשית
המדי האמנות האיבה, את החכמה הדגירה הנה כי

הצבאית. הדוקטרינה את נית
ואנחנו אתם זו. ממלאכה חלק עשה בואך עצם
את לפתור בלי ועוד זה, עם זה ומדברים קיימים
היה שלא סיכוי יצר בואך שבינינו, הדעות חילוקי
חלק אפילו להשקיע נדע שאם סיכוי לכן, קודם קיים
לנושאי הצבאי בנושא להשקיע שידענו מהמאמצים
שחיכינו כפתיחה לתמיד ייזכר ביקורך הרי השלום,

לה.

הזה, לרגע חיכינו שנה שלושים הכנסת, חברי
פנים אל פנים שפגישה האמנו תמיד הזה. לביקור
פו להידברות התנאים את תיצור העמים מנהיגי בין
הנ אדוני שלום, השלום; את שתביא ולתנופה ריה
מדי של בשרשים, גם אלא בצמרות, רק לא שיא,
של אקדמאים, של עובדים, של משוררים, של נאים,
בע בספרים, בחיים, כולנו, של מבוגרים, של ילדים,
הממ ראשי כל כך. על דיבר הממשלה ראש בודה.
בן דוד כזאת. גישה בזכות דיברו לו שקדמו שלה
המצ העם לבין בינינו סיכסוך שום "אין אמר: גוריון
שביחסים האנארכיה בהתמדת רוצים אנו אין ; רי
יציב, שלום של למשאומתן מוכנים ואנו מצרים עם
משאומתן של בתנאי שכנות, יחסי פעולה, שיתוף
צד". משום כפייה בלי מוקדמים, תנאים ללא ישיר
שרת ואשכול חזרו על התקווה שניתן ל"חדש את ימי
הא לתרבות יחד תרמו וערבים יהודים כאשר הזוהר
"אני אמרה: מאיר הגברת  לחיים וייבדלו נושית".
בה גדול" עם של נשיא כאל מצרים נשיא אל פונה
מאמץ ונעשה שווים עם כשווים ניפגש ש''הבה צעה
הבעיות כל של פתרון לקראת להגיע ועליון משותף
"אני הצהיר: רבין יצחק ומר במחלוקת". השנויות
ערבי ממשל ראש כל עם להיפגש נכונותי על מכריז

שלום". שיחות למטרת מקום, בכל עת, בכל
לא מאתנו איש אשר פתרונות מצאנו 1973 מאז
האמריקנים ידידינו של בתיווכם מראש, להם ציפה



הס על זה, את הזכרת ואתה בינינו, לחתום הסכמנו
להסדר בדרך והסדר 1974 של הביניים הסדר : דרים
טענו לביקורת. בשעתם זכו אלה הסדרים .1975 של
משט נסוגה מוחשיים, דברים על מוותרת ישראל שהנה
מסכי וסוריה מצרים ואילו לה, חיוניים שנראו חים
לרגיעה הבטחה ביסודם: פוליטיים שהם לדברים מות
שלום. לקראת חתירה באזור, החיים חידוש בשטח,
שאכן להאמין החלטנו אילולא זאת לעשות יכולנו לא
של ופניו מצרים נשיא של פניו מצרים, של פניה

לשלום, נשואות דבר, של ביסודו המצרי העם
ההידברות, לנסיונות אשראי מתן מחייב השלום
הוא  זה את נכחיש אל  סבלנות מחייב גם הוא
משתי רבים אזרחים של לציפיותיהם להיענות מחייב
ממחיר גם במשהו להשתחרר מחייב הוא המדינות,
האדם, של עילויו למען המלחמה, מסכנת גם הבטחת,
קי התעשיה, הרחבת החקלאות, פיתוח החברה, שיפור
ואזרח. אזרח כל של חייו רמת והעלאת המדע דום
של הצעותיה את העדפת, שאתה כפי העדפנו,
שלה, הדילוגים במטוס שהיטלטלו כפי ארצותהברית
שיכלה בריתהמועצות, של המאיימת מעורבותה עלפני

למלחמה. ותרמה לשלום לתרום

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית וילנר מאיר
כזב. זה

(המערך): פרס שמעון
כדאי לא אבל לכזב, מומחה שאתה מודה אני

הזמן. כל להפריע
ודרכי כה עד מקובלים נוחלים עושה הנה בואך
ואת ושוליות; חיוורות לשיטות מתמולשלשום דיון
לתוכן הביקור את הופך לדיון פתוח שהכול ההבטחה
ממשי, חזק ומיידי. הרצון לדון בהצעותיך ברוח טובה
קרובה לעובדה הנכון המוצא מציאת תכנית את מקרב
דעותיו את ישמיע אחד כל ואתה, אנחנו ומעשית.

השווה. עמק את ינחפש
תנועה בישראל, העבודה תנועת בשם מדבר אני
פסקה לא הזה היום ועד לקיומה הראשון שמהיום
העובדים בין טובים אנוש ביחסי בשלום, מלהאמין
שהתנועות משוכנע אני באזור. העמים ובין מבית
הסוצ האיחוד גם בוודאי ובהן בעולם, הסוציאליסטיות
יאליסטי המצרי, אינן תנועות מעמדיותמקצועיות גרי
לעולם כי המאמינות תנועות עממיות, תנועות אלא דא,
המ טובה תהיה כן אם אלא לעובד טוב יהיה לא
לאומיות, תנועות רק הן ואין חי. הוא שבה דינה
הו בסוציאליסם דוגלות הן אוניברסאליות, גם אלא
מכפייה, האדם את לשחרר שנשבע ודמוקראטי מאני
ואיבה. משיעבוד העמים את לשחרר ואפליה, מניצול
כבוד זו: למטרה מותאמים להיות חייבים המאמצים כל

העולם. שלום חברתו, צידקת האדם,
עקיפין ללא לרעהו איש לומר עלינו זה מדוכן
הממ הצעדים הם מה הדברים, הם מה הונאה או
להש פרט השלום. למען כעת לנקוט שעלינו שיים,
אף לפסול ומבלי מאתנו אחד כל של הדעה מעת
אם בין לשלום, להוביל שעשוי אמצעי ואף שיטה
צעד, אחרי צעד של מדיניות או הדרגתית גישה זו
אם ובין מדינה, ליד מדינה או מדינה אחרי מדינה
להיות חייבת המטרה וכולל, גדול אחד בצעד זה

ובין כולם עם אמת שלום מלא, שלום קבע, שלום
ומס כלכליים מדיניים, יחסים עם שגרירים, עם כולם,

באזור. החיים עמים בין כנהוג חריים
אמ בלתי יחסים על מושתת להיות חייב השלום
חיץ ללא היהודי, העם לבין ערב עמי שבין צעיים
מב מיובאות מחיצות ללא בזרים, תלות ללא חיצוני,
אזרח שחי כפי רעותה, ליד מדינה להיות עלינו חוץ.
האי העמים בין הקיימת למתכונת בדומה חברו, ליד
הסקנדינאביות הארצות בין למשל היום, של רופיים
גבוהה הידברות לדרגת והגיעו ממושכת איבה שידעו

העצמית. הזהות טישטוש בלי

זהותו את לעצמו יקבע הנשיא, אדוני ועם, עם כל
יל את לחנך זהותו, לביטוי עצמי כושר בעל ויהיה
באורח לנוע דעתו, את להביע מורשתו, ברוח דיו
את לכבד האחרים, עמו בני עם בקשר לעמוד חפשי,
קיבוצי שבין השוני את לכבד האנשים, שבין השוויון
ואת לפריבילגיה השוויון את מלהפוך להימנע האנשים,

לאלימות, השוני
על להתבסס יהיה חייב שהשלום מכך מנוס אין
חד הכרעה על הבנויה למלחמה בניגוד הדדית פשרה
ולא ואמיתית מכובדת בפשרה נתמוך אנחנו צדדית.
 אחד בתחום פשרה מהצדדים מאחד אף נתבע
אנו כי .הודענו אנחנו העצמית. הגנתו בכושר פשרה
ממדינות אחת כל עם טריטוריאליות לפשרות מוכנים
ששכניני כשם בטחוננו, את יסכנו שלא ובלבד ערב
בת שנרוויח מה את יסתכן. הם שבטחונם ירצו לא
אבל הבטחון, בתחום לחסוך כולנו נוכל השלום חום
אחד כל נחלת יהיה והבטחון בינינו יהיה השלום
מעורבות מחפשים אנו אין שכן חשוב, הדבר מאתנו.
קשות בתקופות אותם שללנו באזורנו. זרים כוחות של
 בה שגברו בתקופה אותם מחפשים אנו ואין לנו

לשלום. הסיכויים  מאמין אני כך
קיימא, ובני מוכרים גבולות ליצור חייב השלום
ופליטים הפליטים, לבעיית תשובה גם לתת צריך, הוא
עלו ישראל של מתושביה כשליש הצדדים. י משני יש
דבר. לכל תושבים הם פליטים, הם אין ערב. מארצות
לבין הירדן שבין בשטח החיים הפלשתינאים כמחצית
משותפים בכוחות פליטים. חלקם תושבים, רובם הים
לחיים חדשה, חיים לרמת כולם את להעלות נוכל
תושבים אלא ופליטה פליטים עוד בהם שאין חדשים

דבר. לכל נורמאליים חיים החיים
שיימצא הסדר בכל בשלום להתקדם מוכנים אנו
המדינות כל עם לחוד, מדינה כל עם לכולנו רצוי
ומנהי בכיר מעמד שלמצרים מכירים אנו במקביל.
להיות יכול והשלום כולו ובאזור הערבי בעולם גותי
הע בין מתקדם איחוד על דבר של בסופו מושתת
יש ביניהם. מפריד כטריז תקוע להיות ולא מים
באחדות איבה שהולידו האחדויות מיני את להחליף

שלום. שהולידה חדשה

בינינו אין הנשיא, אדוני לעין, שנראה כמה עד
לקיים סיבה, של צל שום סיבה, שום מצרים לבין
במח השנויים שהדברים משוכנעים אנו כלשהו. סיכסוך
ליישב בכוחנו יש במחלוקת, כשנוי שנראה ומה לוקת,
טעות מיתה בינינו האיבה לעין. נראה זמן פרק תוך

יד. בהישג  בינינו ההסדר ממושכת.



אין סיבה לסיכסוך בינינו לבין ירדן. טעמנו את
הגש טעם את גם טעמנו אך הירדניים, הפגזים טעם
אבל האלה הפגזים על מצטערים אנו הפתוחים. רים
לע יכול הפתוחים הגשרים שעל משוכנעים גם אנו

תקלה. ללא תקין שלום מסע בור
ברקיימא לשלום משאומתן לנהל מוכנים נהיה
עם מהיר שלום להסכם להגיע אפשר הסורים. עם

לבנון.
הזהות של לקיומה ערים אנו נסתיר: לא וגם
שלו זהותו על להחליט יכול עם כל הפלשתינאית.
בי מתן אבל אחר, עם של אישורו טעון הדבר ואין
את לסכן מבלי להימצא חייב הפלשתינאית לזהות טוי
של גם להגיד, יכול אני  ישראל של בטחונה
כיצד ראינו וכבר  ענייני לא זה כי אם ירדן,
הנמ שונות זהויות של בעיה פתרו נאורים עמים
חלקת ליד אדמה חלקת החורשות אחת, בכפיפה צאות
של בדרך הפתרון, את תכתיב שהמרירות מבלי אדמה
דוקיום בשלום, כל יחידה בהנהגתה היא ובניהול

וקיימות. אחראיות מדיניות במסגרות ענייניה
הנסיבות הכלכליים, הצרכים הקדושים, המקומות
אסור מרובה. פתיחותלב מחייבים אלה כל הפטרוניות,
ומפה הקדושים למקומות גישה ימנע כלשהו שגבול
ששום כפי הכלכלית, המפה את תשבש כלשהי פוליטית
של הרוחנית במורשת שיתערב לו אסור בטחוני צורך

עמינו. מבני אחד כל
בכל מקום, בכל להתנהל יכול לשלום המשאומתן
בק או בז'נבה להתנהל יכול הוא צורה. ובכל מועד
יכול הוא גלוי, להיות יכול הוא בירושלים; או היר
להיות חשאי, הוא יכול להיות ישיר והוא יכול להיות
מעורב בהשתתפותן של מדינות שנקבעו לכך; הוא
אבל הדרגתי, להיות יכול הוא אינטנסיבי, להיות יכול
ייכשל. שהוא אסור  שיקרה שאסור היחיד הדבר
בישראל. במפעלנו מאוד גאים אנו הנשיא, אדוני
לא והוא פניה את ההיסטוריה האירה המצרי לעם
פזורה וידענו ההיסטוריה התאכזרה לנו מארצו. גלה
של התפילה, של בכוחה התקיימנו ושואה. ועלבון
אורח אתה היום ציון. חיבת ושל לציון הגעגועים

תחייתנו. אדמת על ומכובד נעלה
למעשה החדשה, התקומה את מאוד מכבדים אנו
דורך ובני שאתה הגדולה העצמאות ואת המהפכה את
והתקומה התחייה הערבי. ולעולם המצרי לעם הבאתם

ואבדו צללו שכבר שחשבנו חבויות אנרגיות עוררו
בוז רבה אנרגיה גם אך הימים, ארוכת בהיסטוריה
מזה, נצא הבה העמים. שני שבין האיבה בחיכוך בזה
נש שאנו כדי ותוך כוחותינו את מחדש נאחד הבה
נשתף ולחלומו לאמונתו לדרכו, איש איש נאמנים ארים
ביותר הפורה לאזור האזור את ביחד ונהפוך פעולה
הזה האזור שידע ביותר המשגשגת לחברה בעולם,
מעולם. כדברי ירמיהו הנביא, שחזה ואמר לפני כאל
לא ורעב חרב, תראו "לא שנה: וחמשמאות פיים

לכם". אתן אמת שלום בי לכם, יהיה
מש בפחות עשית ללוד מאיסמעיליה המרחק את
שוב משהגעת ניפגש. כיצד ידענו לא כשיצאת עה.
כמ העולם, כשלעיני כזאת, אחת בשעה להיזכר קשה
זו התהום. ונעלמה כמעט המרחק, גווע כולו, עט
גדול רגע שזה חשים אנו כולנו. בחיי יפה שעה
שחייב להיות לרגע של אמת: אנו נצטרך לוותר על
לוותר תצטרך הנשיא, אדוני ואתה, לנו רצויים דברים
שעליו כלשהו במקום ניפגש אם לך, רצויים דברים על

שלום. לבנות ניתן
כולנו. את ליכדו והמרות הארוכות האיבה שנות
בר שאינו נושא שום מצרים לבין ישראל בין אין
ששליחות כך כולנו ונעשה שלום של בדיונים פתרון
שציפינו שליחות הנועזת, הדראמאטית, שלך, השלום
שעה תרשום וההיסטוריה פירות לבסוף תשא רבות, לה
הש ספירת החלה שבה שעה חדשה, התחלה כשעת זו
לכו משותפת יפה שעה כעת שתתחיל רצון יהי לום.
כי השלום, למען אחדות נקים התיכון. במזרח לנו

כולנו. את מאחד השלום
כפיים) (מחיאות

שמיר: י. היו"ר
להישאר וביציעים באולם האורחים מן מבקש אני
יעזבו הנשיאים שכבוד עד ספורות דקות במשך במקום

האולם. את

מזכיר הכנסת נ. לורך:
הנשיאים! כבוד

מצ נשיא בצאת רגליהם על קמים הכנסת (חברי
קציר) אפרים המדינה ונשיא סאדאת אנואר רים

שמיר: י. היו"ר
הישיבה. את נועל אני

18:11 בשעה ננעלה הישיבה
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