
אוסטריה? בביות בבית־הכנסת הרצח[׳ הפיגוע את ביצע ת׳
התוקפים? מאתו׳ עומד מ׳ דשות? בא הוא מטוות אידו

יד- האוסטרית מישטרה ך*
לקרות. מוכרח משהו :עה י י

 גבה־הקו־ לאנץ ארווין שר־ההפנים׳
 המתינו השילסונות זאת. ניבא מה,
לאוס כי מסויים. בחוסר־ישע לכך

 ול־ למודיעין ״מוסד״ אין טריה
 שרות לה אין וגם ביטחון־חוץ,
ההג פנים. לביטחון ביטחון־כללי

 וחת־ טרוריסטית פעולה מפני נה
 בידי מסורה כלשהי, בצורה רנית,

הכ לה שאין הרגילה, המישטרה
 בינלאומי אתגר עם להתמודד לים
כזה.

 של בנמל־התעופה נתפסו כאשד
 חוליית־פיגוע של חבריה שני וינה

יד )2293 הזח (העולם פלסטינית
 זהו כי האוסטרית המישטרה עה
פלס חמישה הקרחון. קצה רק

 באותה היו כבר נוספים טינים
 עיקוב תחת אוסטריה, בתוך שעה

 בנמל־ התקרית אחרי מישטרתי.
נעלמו. הם התעופה,

 האוסטריים, השילטונות השערת
החולייה :היא מאז שהתחזקה

(״הס אל־עאסיפה לאירגון שייכת
 מאיר- שפרשה קבוצת־רסיס ער״),

 פת״ח שהיא והטוענת — פת״ח גון
 אבו־ני־ עומד בראשה האמיתית.

 שהיה הפלסטיני עורך־הדין דאל,
 שם ושהפך בבגדאד, פת״ח נציג
ב העיראקיים השילטונות סוכן

המתו במנהיגותו מאבקם תקופת
 עברה כאשר ערפאת. יאסר של נה
עבר יותר, מתון לקו עיראק גם

ב באוסטריה, ביקורו את סאדאת
 קרייסקי קרייסקי. עם אחת עצה

 באי שנה, בכל כמו נופש, עצמו
 השתררה בווינה מאיורקה. הספרדי
חופשה. - של אווירה

 ביצעה כמצופה, השבוע,
 שלה. המיכצע את ההודייה

 אך למדי, כושל היה הוא
מטרתו. את השיג

ו■מ

המת כי טען מעדי־הראייה אחד
 ״פי־אל־ מעשה, בעת צעקו, נקשים

 מייד עטו זו מציאה על או״(אש״ף).
 ממשלת״יש־ של מנגנוני״התעמולה

 האוסטרית האופוזיציה ושל ראל
כאחד.
 מעשה של הפוליטי הרקע אך

מורכב. יותר הרבה היה
ה פוליטי. פשע ככד במו
 המזדקרת הראשונה שאלה
 מרוויח סי : היא החוק לעיני
 יבולה מטרה איזו ץ מזה

זו לשרת בזאת פעולה
המרוויח? ד ח פ *

 הכירו כי הטוענים אנשים, * י שני מנתה ודיית־הפיגוע דץ
 לפני דקות כמה רק רעהו את איש

 הוראות שקיבלו אחרי ההתקפה,
 וביקשו כיפות חבשו הם בכתב•

 לבית־הכנסת. בשבת להיכנס
הש־ המיזרחית חזותם כי נראה

שלים בירו

ב שצולמה תמונהבווינה עו־פאת
יא של ביקורו שיא

סרטאווי עיצאם מליידי שאורגן בווינה, מרפאת מר

 קרייסקי, ברונו הקאנצלר מימין: בתמונה). (אינו
 מיריית־וינה וראש לאנץ ארווין שר־הפנים מרפאת,
השבומ. במאורמות בלטו וגראץ לאנץ גראץ. לאופולד

 עתה ומשרת לדמשק, אבו־נידאל
מ אותו דן פת״ח הסורי. הקו את
 לבצע הצליח לא אך למוות, זמן
גזר־הדין. את

ל : בווינה החוליה מטרת
 ראוותנית התנקשות בצע

יו המסמלים האישים כשני
 של הרעיון את מכל תר

ושעמ ישראדי־ערכי, שלום
אוס אדמת על להיוועד דו

 האוסטרי, הקאנצלר : טריה
מצ ונשיא קרייסקי, ברונו
אל-סאדאת. אנוור ריים,
 בווינה, הרווחות שמועות לפי
 לראש האוסטרית המישטרה הניחה

 (ושל אש״ף של שרותי־הביטחון
 האמיתי: (שמו אבדאייאד פת״ח),

 הא־ שני את לחקור חלף), צאלח
 כנראה, נחקרו, לפני־כן עוד :ירים.

 ה־ אל־סרטאווי, עיצאם הד״ר ידי
 של יוזמת־השלום על שניצח *!יש

באירופה. ת״ח
אל־ ביטל החקירות מן כתוצאה

 שני של חשדם את עוררה חומה
כ שהוצבו האוסטריים, השוטרים
ליהו והרגילים הבניין, על שומרים

 כאשר בהירי־עור. אוסטריים דים
ב אלה פתחו השניים, את עיכבו
 רי־ וזרקו ירו מבוהלת, פעולה

 נהרגו, עוברי־אורח שני מוני־יד.
השוטרים. שני ביניהם נפצעו, 18

 איש־ של נהגו הציל המצב את
 שומר־ היה האיש יהודי. עסקים

 אנ־ של רבים בנהגים חמוש, ראש
 ולא־יהודיים, יהודיים שי־עסקים,

 שהיה מכיוון .1981 של באירופה
בכני עמד אלא התפלל, לא נוצרי

ה החלה כאשר באפס־מעשה, סה
 ירה נישקו, את שלף הוא תקרית.

 השני המתנקשים. אחד את ופצע
 בכלים מירדף. אחרי ונתפס ברח
 והד כתובות, נמצאו השניים של

 לנצלן. כדי בזריזות פעלה מישטרה
 זו. בדרך מייד נעצר שלישי אי*ש

בצו חובבנית היתה כולה הפעולה
לא״תיאמן. שכימעט רה

 הנהגת גם שהיא אש״ף, הנהגת
פת״ח. האירגון
הש נחלו ואנשיו ערפאת יאסר

 שר־ כאשר גדול, מדיני הישג בוע
 עימו להיפגש הסכים תי9הצר החוץ

 הלבנוני ראש״הממשלה של בביתו
מוסל תמיד הם שבעליו (תפקיד

 הוא שנשיא״המדינה בעוד מים,
 גדול צעד זהו נוצרי־מארוני). תמיד

 להשגת אש״ף של בדרכו קדימה
 הצעד שהיא אירופה, מצד הכרה

 אר־ של הכרתה לקראת הראשון
באש״ף. צות־הברית

 רצחנית, התקפה ביצוע
 את אוטומטית המקוממת

 נגד האירופית דעת-הקהד
הפגי לפני שעות 24 אש״ף,

 יכול לא בביירות, הזאת שה
 מעשה• אלא להיות היה

 ופרוכו■ ערפאת נגד איכה
הנ נגד כיותר חמורה קציה
אש״ף. הגת

כ מייד, פוסלת זו אלה
האפש את מאליו, מובן דבר ״■
מטעם פעולה זאת שהיתה רות
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 האופוזיציוני השבועון שערקו״סק׳ על התקפה
שבו (״עיתונות ווכן־פרסה

 בנמל־ חוליית־הפיגוע אנשי שני אצל שנתפסו כלי־הנשק ובו עית״),
 האותיות שלוש הבלטת תוך הטרור״, ״קשר :הכותרת וינה. התעופה

ומדיניותו. קרייסקי ברונו הקאנצלר, על התקפה הכיל הגליון פי־אל־או.

פרובוק לבצע מעוניין היה מי
כזאת? ציה

 הפיצו אנטי־ישראליים ציניקאים
 סוב- כי הזדונית ההשערה את מייד

 את שביצעו הם ישראליים ני־סתר
 דרכו את לחסום כדי הפרובוקציה,

 שמועות* אירופה. אל אש״ף של
ה במיקרים גם הופצו כאלה זדון

 פעולות- בוצעו שבהם קודמים,
 נציג רצח כגון באירופה־ טרור

 איש״הביטחון רצח בבריסל, אש״ף
 ואף בוורשה, אבו־דאוד האש״פי

בר בית־הכנסת על ההתקפה בעת
 המיק־ בכל בפאריס. קופרניק חוב
אלה. שמועות הופרכו רים

 המרוויחה היתד. ישראל אמנם,
ה מן ביותר, והבולטת העיקרית,

 בירושלים מישרד־החוץ תקרית.
שטע צוהלת, הודעה לפרסם מיהר

 הם בווינה מעשי־הטרור כי נה
 הפרו־אש״פית המדיניות תוצאת

 ארליך שימחה קרייסקי. ברונו של
 הפרה מהווה המעשה כי טען מצידו

 הלבנוני בגבול שביתת־הגשק של
 בעלת בבורותה, מדהימה הודעה —

 ידידי־יש־ כל מפחידות. השלכות
 ההתק־ את ניצלו באוסטריה ראל
 שבה יהודי, מקום־תפילה על פח

 אסוטריים, אזרחים ונפצעו נהרגו
 ונגד ביכלל אש״ף נגד להטיף כד

בפרט. קרייסקי של מדיניותו
 כלי־התקשו־ גוייסו בישראל גם

האח את להטיל כדי במלואם רת
 ולהצדיק אש״ף על למעשה ריות

 נגד בגין מנחם של מדיניותו את
הכ פי־אל־או״. המרצחים ״אירגון

 ו־ שכירי־העט והפרשנים, תבים
 הריש־ התעמולה של שכירי־הפה

 זה. בטיעון החלל את מילאו מית,
ה נדם שטיפת־מוח, של באווירה

בישראל. ההגיון קול שבוע
ה בעולם רציני אדם אין אולם
 סוכני-סתר של ידם אכן כי מאמין

 נעשית כרגיל, במעשה. ישראליים
 והני- ממשלת־ישראל של מלאכתם

הפ הניצים בידי הישראליים צים
לסטיים.

ר ו ק מ :ה

שק דמ
 לגמרי ברור הפלסטיני, טד ף
פרובו במעשה עניין היד, למי ■■

ה חזית־הסירוב, אנשי :זה קטיבי
 בעלי- גם וכנראה הסורית, ממשלה
המיזרחי. בגוש סוריה של הברית

לה :כפולה היא המטרה
 יאסר של מעמדו את רוס

ההתקר את ולמגוע ערפאת
אירו וכין ״ף אש שכין בות
 שלב שהיא המערבית, פה

 וכין אש״מ כין כהתקרכות
הכרית. רצות־ א

המח שני בין המחברת החוליה
 המנהל קרייסקי, ברונו היא נות
שנוע עיקבית מדיניות שנים מזה
 המערב, אל אש״ף את לקרב דה

 המתונה ההנחגה חיזוק כדי תוך
)8 בעמוד (המשך
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