
ה במרכז שילנסקי ח"כהדוב(שילנסקי) חיבוק
 עובדיה ח״ב לידו תמונה,

 שומרי עם הוויכוח של בעיצומו המבקרים פרחו. אבי מאחור עלי,
אורוות־שלמה. לשטח מצלמות להכניס עליהם שאסרו המיסגדים

 לצרף והתעקשו הסיור יתחיל ואיפה
צלמים. לסיור

אדום בד

 גאולה ח"כ(כהן)בעמי
ניי־ בתוך כהן

 המתפללים מתוך שחולצה אחרי דת״מישטרה,
את ביצעה כאילו מרוצה, נראית כהן המוסלמים.

 ירו־ ראש־עיריית קדלק, טדי ם ך
ולעיתו לצלמים הודיע שלים, ^

 בהר־ ביקור לערוך עומד הוא כי נאים
 ההודעה, היתה כך הביקור, הבית.

 בבוקר, 9 בשעה השני ביום יתקיים
 ה־ השער משער־המוגרבים, ויתחיל

רחבת־המיסגדים. של דרום־מערבי
 במקום היו כבר היעודה השעה לפני

ועיתו צלמים רבים, טלוויזיה צוותי
 צעד בדיוק בבוקר 9 בשעה ואכן, נאים.

 הגדולה הרחבה תוך אל קולק טדי
 התיקשורת כל בעוד אך לשער. מבעד

 הדרומי, השער ליד במתח ממתינה
 לשער הסמוך הפתח מן קולק טדי נכנס

 הצפון־מיזרחי בקצה הנמצא האריות,
הרחבה. של

 יו״ר הילל, לשלמה שנלווה קולק,
הע בהר־הבית, בירור בביקור הכנסת,

 הרחק זאת ועשה התיקשורת על רים
המצלמה. מעדשות

 עבדו כי הצלמים שהבינו אחרי גם
 ושומרי השוטרים להם נתנו לא עליהם,

 נאלצו והם פנימה, להיכנס הר־הבית
 האישים ששני עד בסבלנות להמתין

אליהם. ויצאו הסיור את סיימו

 ולזכות פרובוקציה לערוך - לעצמה שהציבה המשימה
 וגדול. רחב חיוך מחייכת היא ובתמונות. בכותרות

 צעקה, הכנסת, במליאת עמדה כבר אחרי״כן קצר זמן
אותה. הקורות את בהתרגשות וסיפרה גידפה

זועם לפר
 במישרדי התקבל דצמבר 25־ ף*

 אל־אקצה מיסגד שליד המופתי
 ובו הכנסת, מן מיכתב בירושלים

 חברי־כנסת 25 של ביקור לאשר בקשה
 .1986 בינואר 8ה״ ביום בהר־הבית,

הת־ הווקף ובמישרדי ניתו, האישור

 חברי־הכנסת חמשת עשו כך לא
 בשבוע בהר־הבית הראשון בביקורם

 יום מבעוד להודיע טרחו הם שעבר.
 את לבדוק עומדים הם כי לעיתונאים

מתי אמרו ההר, שעל הסטטוס״קוו
חול חברי-הכנסתנעליכם!״ ..שלו

 לפני נעליהם את צים
בתמונה כהן, גאולה מימין המיסגד. לתוך שנכנסים

 ויובל שילנסקי דוב אמיר, ז׳אק מימין: השמאלית,
 את וחלצו המקום קדושת את שכיבדו הח׳יכים נאמן.

מצלמות. אליו להכניס שלא מוכנים היו לא נעליהם,

 את הכינה המישטרה גם לביקור. כוננו
במקום. חברי״הכנסת לסיור עצמה

 סעד־אל־רין סיפר יום," ״באותו
 ״באו ירושלים, של המופתי עלמי,

 איתם והביאו למיסגד האלה הח״כים
 חברי־ שאינם אחרים אנשים הרבה
 ! הם לזה נוסף רבים. צלמים וגם כנסת,
הח מן וכמה גרשון את איתם הביאו
שלו.״ בורה

 קטן במיבנה יושב עלמי השייח׳
 מאוד סמוך גסה, ירושלמית אבן עשוי

 הוא המהודר. כיפת־הסלע למיבנה
 כיסוי ולראשו כהים בבגדים לבוש

 שעליו ארגמן מכובע מורכב מסורתי,
 מישקפיים מרכיב הוא לבן. בד מלופף
סגור. בחדר בשקט ועובד

מש המסורתי, כיסוי״הראש מלבד
המודר האביזרים בכל השייח׳ תמש
 תארים ברשימת נושא והוא ניים,

 נשיא ירושלים. של המופתי מכובדת:
 עליון שופט האיסלאמית. המועצה
הווקף. מועצת נשיא בפועל,

 את מזכיר כשהוא רוגז עלמי שייח׳
 תחומי בתוך סלומון גרשון של נוכחותו

להי אסור ״לסלומון רחבת־המיסגדים:
 לבקר עליו אסרו השילטונות הנה, כנס

 ההוראות ואלה שהוא, זמן בכל במקום
 ושומרי במקום השוטרים שקיבלו

המיסגד.״
 היא בהר־הבית סלומון של נוכחותו

 סלומון זועם. פר לפני אדום בד כמו
 שונות בהתגרויות עשיר עבר בעל הוא

 להיכנס פעם לא ניסה הוא במקום,
 את ולהפר להוראות בניגוד פנימה

 ניסו הר״הבית, נאמני וחבר הוא, השקט.
 מיסגד ליד ולהתפלל להיכנס פעם לא

להפ רבות פעמים וגרמו אל־אקצה
מהומות. ולכמעט במקום סדר רות

הש בכל סיור ערכו ״חברי־הכנסת
 ״והכל הקשיש, השייח׳ המשיך טח,״
 לאורוות שהגיעו עד בסדר, עבר

 לשם להיכנס רצו הם לרחבה. שמתחת
 אסור איתם. יכנסו שהצלמים והתעקשו

 זו — 'מצלמות למקום להכניס
קדוש. מקום שזה משום ההוראה,

המתוות את וכבוש או רמות

חולד וחוו

8


