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 השבוע כגליוגד מגלה ״ניישן״ רב־היוקהה האמריקאי השכועץ
 הישראלי, המוסד בין שנרקמה מסבת־הקשרים על מדהימים פרטים

 מיש־־ וכין איינברג, שאול והמיליארדר פרטיות הכרות ה״סי־איי־אי״,
 כעל השבועון כלוב. קד׳אפי ומועמד באוגנדה אמין אידי של טריהם
 אשר הזה״ ״העולם גילויי את מזכיר הליכרלית־שמאלית המגמה
 רכש אייזנכרג כי טיימס״, כ״ניו־יורק שהופיעה ידיעה כזמנו פירסם

 על גם ומדווח כלוב, זבויות־נחיתה לה שהיו קנייתית חכרת־תעופה
 מקומה את תיאר הזה״ ש״העולם אייזנברג, של ״אטאסקו״ הכרת

 (״העולם כישראל המיליארדר של אימפריית־העסקים כמיסגרת
עצצ).5 הזה״

 ״ניישן״ של הראשון בעמודו המתפרסמת ואם, מוריי של כתבתו
במלואה. כאן מוכאת

ועדת חברי האזינו שבועיים פני י*
לעדו מודיעין לענייני בית־הנבחרים *
 שני של סחר־הנשק למבצעי שנגעו יות

 המרכזית, הביון בסוכנות סוכנים־לשעבר
 שהמיקרה אף טרפיל. ופרנק וילסון אדווין
 הסי-איי-אי לקשרי בקשר שאלות עורר

 ועדת־הקונגרס מיקדה הללו, השניים עם
שער הפנימית בחקירה תשומת־ליבה את
 קציני־ביון לשני ביחס סוכנות־הביון כה

 עם עיסקיים קשרים להם שהיו רמי־דרג,
 הסוכנים־לשעבר. שני

וילסון- פרשת חדש באור מוארת עתה

 המחלקה־ חיסלה 1980 באפריל 8ב־
ה את בחשאי, לענייני־כספים־וביטחונות,

 פייג׳ נגד שהגישה המישפטית תביעה
 רוצ׳ס־ בעיר הרשומה חברה אוויר, נתיבי

 האשימה המחלקה ניו־יורק. שבמדינת טר
 בתשלומי הבכירים מנהליה ואת פייג׳ את

 בסך בלתי־חוקיות ובהעברות־מטבע שוחד
 ממשלות לפקידי דולר מיליון וחצי שניים
 במדינות מטוסים מכירות עם בקשר זרות,

 אודות שנמסרה בהצהרה לים. שמעבר
 המחלקה־ אומרת פייג/ עם שהושג ההסכם

דבר ״שום כי לענייני־כספים־וביטחונות,

 התביעה פרשת את כל-כך פתאומי באופן
 השמיעה הממשלתית המחלקה המישפטית.

 ״לחששות באשר מעורפל, רמז זאת בכל
 ממשלת של אחרת סוכנות על-ידי שהועלו

 הנוגעים לעניינים ביחס ארצות־הברית
הלאומי.״ לאינטרס

 של מיבצע
״המוסד״

לאח רק להשיג שהצלחתי ידע
 אותה של זהותה על מצביע רונה ■■!

 חשש״. ״הביעה אישר ממשלתית, סוכנות
 העדויות המרכזית. הביון סוכנות זו היתד!

 שאם פחדה שהסי־איי-אי כך על מורות
 ייחשף בבית־המישפט, לדיון הפרשה תגיע

 בית- מתיקי במיוחד. רגיש מיבצע־ביון
 אותו בדיוק מהו ללמוד אי־אפשר המישפט

ה סוכנות של לחששותיה שגרם מיבצע
 כי מהם ללמוד ניתן אך המרכזית, ביון

 סוכן- עם עסקים היו נתיבי־אוויר לפייג׳
 שהיה כמי זוהה זה סוכן ישראלי. ביון

 כוון אשר מיבצע שמאחורי המוח־המתכנן
אל־קד׳אפי. מיועימר הלובי הקולונל נגד

 ..!זמידאודו
11x111 ווחניו א״זננדג 

 מסוסים בעק־בין
זסנחיוו אמין ,לאיד
לוב״ בנמלי אותם

את הנעילו ׳שואל״ם ..סומים את איישו ׳שואל״ם ..שמיס
אמין לאידי גשמן שתביאו תמסוסיס קזיאב׳ מועמד של הכוס׳ מסוסו

אודו לסי־איי־אי שהיה והמידע טרפיל
 היו שלא בתיקים עיון בעיקבות זאת תיה.

 מישפטית לתביעה הנוגעים כה, עד גלויים
 הנראה שככל חברת־תעופה, בה שמעורבת

 הביון ועם הסי-איי-אי עם קשרים לה היו
הישראלי.

 או הוכחה להוות1 יכול אינו זה בהסכם
 בתביעת שהועלו להאשמות ביחס הודאה

המחלקה.״
 נתיבי־ ופייג׳ הממשלתית המחלקה דוברי

 הצביעו ולא בזמניו, מלהגיב נמנעו אוויר
חיסל ואשר שהושג, להסכם הסיבה על

 סוכנות- — המוסד של היה זה מיבצע
ישראלית. ביון

 מביצוע המוסד נמנע אחדות שנים לפני
 באמצעות לו. ואופייני פרוע נסיון־הפיכה

 שנרכשה חברת־תעופה צימקס־אוויאיישן,
המוסד מכר שפשווייץ׳ בציריך בחשאי

 לשימושו מטוס־מנהלים הלובי לדיקטאטור
 שצימקס הוסכם בחוזה־המבירה האישי.

 מהם ׳שכמה וטייסים, צוותי־תעופה תספק
 המטוס לשרות ישראליים, סוכנים היו

 במטוס .2 גרומדגולפסטריס מדגם שהיה
 הקליטו ואלה מכשירי־האזנה, גם נשתלו

 ואת יועציו עם קד׳אפי של שיחותיו את
 מהקלטות ערביים. מנהיגים עם שיחותיו

 של מאמציו על הישראלים למדו אלה
 מאמציו :ועל אטומי, נישק להשיג קד׳אפי

 שמונה להשיג לבסוף, נשאו־פרי שלא
 ביקשה שאותם ,130סי־ מדגם תובלה מטוסי

 מישרד־ ואילו לוקהיד, מחברת לרכוש לוב
מכירתם. את מנע האמריקאי החוץ

היש מיבצע־הריגול של אלה גילויים
 נגד המישפטית התביעה ויישוב ראלי׳
 שאלות כמה מעלים נתיבי־אוויר, פייג׳
 וילסון- בפרשת הקונגרס חוקרי אצל

 המרכזית הביון סוכנות מסקנות טרפיל.
 לא כי עולה, בפרשה שלה התנהגותה על

 מצד שאינה־הולמת התנהגות שום היתה
 וילסון עם פעולה ששיתפו פקידיה שני

מעור כאן, אני שאראה כפי אך וטרפיל.
 צימקס של אחר במיבצע טרפיל של בותו

 לרמוז היתד, עשוייד, הישראלי, ■והמוסד
 למרות עסקיו. של טיבם על לסי־איי־אי

פעולה. בשום הביון סופנות ■נקטה לא זאת
 פעלו אם השאלה, את מעורר זה דבר
 •של החשאיות כנפיה תחת וטרפיל וילסון

 קשר כל מכחישה הסוכנות סוכנות״הביון.
 כ״סוכנים־ השניים את ומגדירה הצמד, אל

 לא כי וטוענת מוסיפה הסוכנות נוכלים״.
 מכירות שכן אליהם, קשר לה שהיה יתכן

 יש אך בלתי־חוקיות. היו לקד׳אפי הנשק
 פייג׳ של השוחד מדיניות גם כי לזכור

 ואף- בלתי־חוקית, היתד. זרות בארצות
 הביון סוכנות אותה חשפה לא על־פי־כן
 אף והסוכנות עליה, שידעה אף המרכזית

ו מהמחלקה־לכספים מלתבוע היססה לא
ב שלה חקירתה את להחניק ביטחוניות

זה. נושא
במעו בעבר הודתה נחיבי־אוויר פייג׳
 ביוני 4ב־ בילתי־חוקיים. במיבצעים רבותה

 לשש ביחס באשמה הודתה היא 1979
 ארצות־ של חוקי־המטבע על עבירות
 46,647 העברת כללו העיסקות הברית.

 היו זה במיקרה העבירות לאוגנדה. דולר
)72 בעמוד (תמשך
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