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* ת ן ו נ מו ת ת עו פי מו  מיוחדות תמונות הן זד, בעמוד ה
 ב־ ודאי נמצאות להן דומות שתמונות למרות במינן, ) {

 תמונות בהר־הבית. שביקר ישראלי מטייל כל של אלבומו
 צירי בפני שהוצגו מיסמכים, שימשו הן בקהיר. היו אלה

 שעבר. בחודש שס שכונסה המוסלמיים אנשי־הדת ועידת
על החלטה המוסלמיים אנשי־הדת קיבלו ועידה באותה

חשופות יונ״ם
ת ורגליים קצרים במכנסיים אשה בקהיר: פו שו בהר־הבית. ח

 אחד היו אלה תמונות בישראל. (מלחמת־קודש) ג׳יהאד
פה־אחד. זו החלטה לקבלת הגורמים
 לישראל. השבוע הובא הוועידה צירי בפני שהוצג התיק

 אנשי־הדת של טענותיהם הם מה לפיו, ללמוד היה ניתן
 פגיעה על האשמותיהם את מבססים הם עליהם המוסלמיים,

 .בשטחים־ר,מוחזקים מוסלמיים בערכי־דת כביכול, ישראלית,
בתמונות. לווה בתיק וסעיף סעיף כל

במיו צולמו שהן נראה לקהיר? אלד, תמונות הגיעו כיצד
הוועידה. לצורך חד

★ ★ ★
בגיתיקגרות בית־שימוש

 חילול על האשמות כולל כתיק הראשון םעי!ז ך!
הבולטת ההוכחה ובחברון. בירושלים קדושים מקומות { (
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״ הרהבית תל חיבוקים
כיפתי מסגד רקע על נערותיהם את מחבקים מרזהגבול

 שצולמו תמונות היו זו טענה להמחשת שהוצגה ביותר
 התמונות בירושלים. ממילא ברחוב המוסלמי בבית־ד,קברות

 בית־ר,קברות על שהוקמו הציבוריים בתי־ד,שימוש את הראו
שם. הנתוצות המצבות ואת

 על־ידי הנערכות מהחפירות תמונות כלל השני הסעיף
 הר־ את המקיפות החומות לרגלי מזר בנימין הפרופסור

 את לסכן עלולות שהחפירות האשמות כולל הסעיף הבית.
 בו צויין אל־אקצה. מיסגד ואת ניפת־הסלע מיסגד מיבנה

 (ההקדש־ ,וואקףמד רשות נטילת ללא נערכו שהחפירות
המוסלמי).

 בסעיף נאמר הר־הבית״ על בפריצות עוסקים ״היהודים
 נראים בו זה, בעמוד המופיעים בתצלומים שלווה השלישי

 מקום לגבי משפילות ובפוזות צנוע בלתי בלבוש יהודים
קדוש.

 נמסר המוגרבים,״ בשכונת בתים 135 הרסו ״היהודים
 תמונות בו הובאו ולהוכחה הדו״ח, של הרביעי בסעיף

ר,כותל־ד,מע בסביבת המוגרבי הרובע הריסת פעולות של
 כפרים שלושה הריסת על פרטים הכיל נוסף סעיף רבי.

 נהרסו ההריסה בפעולות בי בו ונאמר לטרון באיזור ערביים
 בכתב־ האחרון הסעיף ואילו יושביהם. על בתים מיספר

 מערת־ בסביבת במיבנים לפגיעות מוקדש המוסלמי האישום
בחברון. המכפלה
 סיפר מוגזמות,׳׳ שהטענות שחשבו נציגים הרבה ״היו

 ״אולם פעילה, דתית־מוסלמית אישיות בירושלים לנו
 אפילו לכל. האמינו הם התמונות, בפניהם שהוצגו אחרי
 נאלצו מתונים, להיות הוראה שקיבלו ותורכיה, איראן נציגי
ד,גייר,אד.״ החלטת בעד להצביע זה אחרי

 לערוך המוסלמיים אנשי־הדת עומדים הסימנים כל לפי
 לבוא יבקשו אליה ,בירושלים־ד,מזרחית נוספת ועידה בקרוב

 להסתיר מה אין לישראל ,מארצוח־ערב. מוסלמיים אנשי־דת
 על שהסיפורים מהם רבים ישכנע וביקורם ייתכן .מפניהם.
 מן הם מצוצים לאיסלאם הקדושים במקומות הפגיעות
האצבע.
 בארץ לענייני־הדת האחראים יתקשו אחת שאלה על אולם
 גברים של תפילה המונע לכותל, משמר יש מדוע לענות:
 סצינות למנוע כדי להר־הבית, משמר אין אך בצוותא, ונשים

אלה? בצילומים המופיע מהסוג

 לאנשי־הדת שימשה זו תמונה הר־הבית. על אשר הסלע
ם כהוכחה המוסלמיים הוזי  במקום במעשי־פריצות עוסקים שהי

ם לאיסלאם הקדוש חר־הבית. על מסתובבות שפרוצות וטועני

משולשת אצבע
הן קצרים, במכנסיים שמאחורי משולשת. אצבע מזדקרת כ


