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 שוחד, במתן הואשמה לא ופייג׳ טכניות,
 הזכות את לפייג׳ היקנד. זה סכום אך

 בשרות שהיו מטוסים ולשרת להפעיל
 ההודאה בעיקבות אמין. אידי של מישטרו
 מישרד־המיש־ הישלים פייג/ מצד באשמה

ה חברי־יהמוישבעים מטעם חקירה פטים
 החברה של הסחר לעיסקי באשר גדול,
 גול־ מטוסי לאספקת ובאשר לים, מעבר

 בקשר זרה מדינה לפקידי ושוחד 2 פסטריס
אלה. עיסקות עם

 ״קדילאק״ס
אמין לאידי

 ב- נוסדה נתיבי־אוויר״ זף('יג
11 *  וילמוט פי ג׳יימס על־ידי 1939״

 זיל־ במיקצועו. טייס פייג/ אלמר ושותפו
 מהגרים של למישפחה בבוסטון, נולד מוט

ה במיפלגה עסקן הפך עניים, איריים
 מישרות של בשורה ושימש דמוקרטית,
 נתיבי־ פייג׳ את שייסד קודם ממשלתיות

 מוזה מייד הוענק החדשה לחברה אוויר.
 מתוכנית למען טייסים לאמן ממשלתי,

 שלאחר בשנים גם טייסים־אזרחים. לאימון
 להשגת הגישה דרכי את וילמוט ידע מכן

 וכן נתיבי־אוויר פייג׳ ממשלתיים. חוזים
 ברוצ׳סטר חברת־בנייה וילנוודייט, חברת

 וילמוט על־ידי שנוסדה ניו־יורק, ־שבמדינת
 השיגו תומס, בנו, בבעלות היא ועתה
 של בערך הפדראלית הממשלה עם חוזים
 לקוחותיהן עם דולר. מיליון 100מ־ יותר

היל חיל־האוויר, נמנים החברות שתי של
 ומישרד- מינהל־משרות-הבללי ד,הנדסה,
ההגנה.

 האשימה ,1978 אפריל מחודש בתביעתה
 ואת פייג' את המחלקה-ילכספים-וביטחונות

ובהע שוחד בתשלומי הבכירים מנהליה
 שניים בסך בלתי-חוקיות מטבע ברות
 זרות, לממשלות ויותר דולר מיליון וחצי
 שלהם המטוסים מכירות את לקדם כדי

 גם הואשמו ומנהליה פייג׳ אלה. במדינות
 15 בסך ושירותים סחורות שמכרו בכך

 אידי של למישטרו ויותר דולר מיליון
 המניות לבעלי -לגלות בלי באוגנדה, אמין

 ■שדורש -כפי נעשה, הדבר כי החברה -של
 היה הלא״חוקיים התשלומים אחד החוק.

 לאידי במתנה שניתן אלדוראדו קדילאק
 למחלקה- שנתנו בהצהרות עצמו. אמין

 כי פייג׳ מנהלי טענו לכספים-וביטחונות
 ה- קשריהם ובין היקדילאק בין קשר אין

 הכחיש בחקירתו אוגנדה. עם עיסקיים
ניתן הקדילאק כי פייג׳ חברת מטעם דובר

עס לה היו שבח התקופה יכל במרוצת
 קופת פייג' קיימה אמין, אידי עם קים

 נרשמו שלא דולר, אלף 600 ובה מזומנים
ב הכרוך חוסר־הביטחון ״ביגלל בספריה,

 של רואי־החשבון אוגנדה." עם עסקים
 אבא- של ״העתודות זו לקופה קראו פייג׳
הגדול.״ דאדא

בחב סגךנשיא שהיה מי האנר׳ צ׳רלס
ל ביותר המקורב האיש היה פייג/ רת

 את אמין כינה אחת פעם בחברה. אמין
 אך אוגנדה.״ של כבוד ״קונסול האנר
 הרחיקו אמין עם האנר של שיחסיו יתכן
 -כאשר וידידות. מיסחר ליחסי מעבר לכת

 העביר אם שבועה תחת בהעידו נישאל
 האנר סירב לסי־איי־אי, -מידע אי־פעם
 בית־המיש־ רישומי מורים כך על להשיב.

פט.
 .וילמורייט וחברת פייג׳ מכרו הכל בסך

 מיליון 22 של בערך ושירותים סחורות
 ובכלל האוגנדי, לדיקטטור ■ויותר דולר

 ,2 גולפסטרים מהם אחד מטוסים, שני זה
 סיפקה גם פייג׳ .100־30אל־ לוקהיד והשני

 וב־ הללו, למטוסים וטייסים ציוותי־תיעופה
 צורכי־רפואה לאמין החברה מכרה 1975

דולר. וחצי מיליון של בערך
 עורך־דין פייג/ חברת של פרקליטה
 בסוף שיגר בסט, יהודה בשם וושינגטוני

 ולמיש־ לסי-איי-אי הבאה צווי 1979 שנת
 לבית-המישפט להמציא בתביעה רד־החוץ,

 המתייחסים הממשלתיים התיקים כיל את
 שלה השוחד ולעלילות נתיבי־אוויר לפייג׳

 המחלקה־לכספים־ פקידי זרות. בארצות
וה המשא ניהול את התחילו ולביטחונות

 אחרי מייד התביעה ליישוב בסט עם מתן
הללו. ההבאה צווי •שיגור
 שלהנס גם מורים בית־המישפט תיקי
 צימקס. התעופה חברת של נשיאה זיגלר,
 נתיבי־אוויר, פייג׳ על־ידי עמלה שולמה

 2 הגולפסטיוים מטוס של מכירתו בעיקבות
 מקורות זיהו 1978 בשנת לאמין. הראשון

ה מוותיקי כאחד זיגלר את ישראליים
 קודם שיים 15 ממנו פרש אשר מוסד,

 מטוסים ואיישה מכרה גם ציימקט לכן.
 לא אשר ערביים. מנהיגים כמה למען
 סוב־ ובין החברה שבין הקשרים על ידעו

הישראלית. נות־הביון
 מטוס־הדיגול

אייזגגרג של
 למטוס־יסיילון תשוקה פיתח י מין ^
״ הגולפסטרים במטוס -שטס אחרי פרטי י

 ,707 בואינג מדגם מטוס לאמין צימקס
 .1976ב־ זה מסוג נוסף מטוס לו וד,חכירה

 במיקרה גם קד׳אפי, לגבי שעשתה כפי
 שריגלו ציוותי־תעופה צימקס סיפקה זה

 כאשר מודיעיני מידע ואספו אמין אחרי
 מועצת־ תיקי על־פי :בלוב. מטוסו !נחת

 צינזקס חברת השיגה האזרחית, התעופה
 החברה מן לאמין מכרה אשר הבואינג את

 שמרכזה (אטאסקו) !אווירי וסחר לשירותים
 הוא אט-אסקו חברת נשיא בתל־אביב.

ישר איל־מיכרות־וספנות אייזנברג, -שאול
 ממכירת דולרים -מיליוני שהרוויח אלי,

 ל־ השלישי. לעולם תעשייתיות תשלובות
 כמה עם הדוקים קשרים יש אייזנברג
 אחותו, נישאה כאשר רמי־מעלה. ישראלים

 פוסט, הג׳רוזלם מדווח כך ,1969ב־ אלים,
 החתונה במסיבת האורחים בין נמצאו
 הרצוג, חיים פרם, שימעון מאיר, גולדה
 אטאסקו חברי־ממשלה. ושני רבין יצחק

 של מנהלים כמה על־ידי 1971ב- נוסדה
 הוא שבעליה בישראל, האווירית התעשייה

נמ מכן לאחר היישראלי. מישרד־הביטחון
לאייזנברג. החברה כרה

 בואינג מטוס צינוקס החכירה 1977ב־
׳מסו עיסקה במיסגרת אמין לאידי ישני 707

 את אטאסקו תחילה מכרה בה אישר בכת,
 ב־ הרשיומה רונאייר בשם לחברה המטוס

 האזרחי, התעופה מנהל תיקי לפי ניו־יורק.
 המטוס את זה בשלב רונאייר החכירה
 ל־ אותו החכירה בתורה אשר לצימקם,

 של בדדה אוגנדה. של נתיבי־האוויר
 1977 במאי 23מה־ האזרחית התעופה מינהל
 הוסכם ההחכרה !תקופת ״במרוצת נאמר:

 על- יבוצעו המטוס של התחזוקה שעבודות
 חוזה על חתמה אשר פאן־אמריקאן, ידי

 מחייב חוזה על-פי צימקם. עם בר־תוקף
וחל כוח־אדם פאן־אמריקאן תספק זה,
.פים .  חוזה בתוקף סופקו צוותי-ד,אוויר .

 אבטק חברת ובין צימקס חברת בין נפרד
 (דוברים קליפורניה.״ מברלינגיים, בע״מ

 פאן־אמריקאן הללו. החברות שתי של
 ריגול ■שפעולות ידעו לא כי אמרו ואבטק,
על־ידם). שסופקו הצוותים על-ידי בוצעו

 -ציוד תכיופות לעתים נטלו 707ה־ מטוסי
 סטג־ מנמל־ר,תעופה יקרים ומטענים צבאי
 קרובות לעתים -שבאנגליה. באסקם דארד
 אשר טרפיל, פרנק הציוד הטענת על פיקח

 מיישטרו עם חתם 1977 אוגוסט בחודש
 חומרי- נשק, להספקת חוזה על אמין של
 של בערך אלקטרוניים ואמצעי־בקרה ינפץ
דולר. מיליון 3.2

 שטרפיל לכך חותכת עדות שאין אף
 הסי- של חשאיים במבצעים מעורב היה

י אמין, נגד או קד׳אפי נגד שכוונו איי-אי
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 לו -להשיג מאיתניו ביקש ״אמין כמתנה.
 כי חשבנו ״אנו הדובר, יאמר קדילאק,״

 לבסוף אך המכונית... תמורת לנו ישלם
 היד, לא כי לקבוע !עלינו דבר. קיבלנו לא
 של בביטחונם העליון ענייננו לטובת זה

 מתעקשים היינו איליו באוגנדה, עובדינו
!תשלום. תובעים בלומר, זה,״ עניין על

 את אמין קיבל מאז רב זמן חלף לא
 את קיבלה וילטורייט וחברת הקדילאק,

 מיליון שישה על־סך חוזה בצורת גמולה
שימול ניידיורק, בעיר -מעון לבניית דולר

המאו לאומות אוגנדה מישלחת של שה
 נתיבי־ פייג׳ של הפנימי הדו״ח לפי חדות.
 העתק אשר ,1976 באפריל 5ה־ מן אוויר
 העבירה גם וילנזורייט בידי, נמצא ממנו

 ודירות־יוקרה, בתים לבניית הצעות לאמין
 מיפעל־זיקוק להקמת מיפעל־סוכר, לשיקום

 של הנפט עתודות ולפיתוח ומגרסת-פלדה,
אוגנדה.

אמין ואידי ״ ״סייג׳ ״צימקס״,
למטוסים תאווה

ה תאוותו על ידע זיגלר קד׳אפי. של 2
 צוות־המטוס שאיש אחרי אמין של ,חדש?־
 אשר לפייג׳, כך על המידע את העביר
 בירת לקמפלה, צוות־מנהלים לשגר מיהרה

 פגישה לקיים הצליחו לא הם אך אוגנדה.
 ליד -להם ישבו פשוט ״הם אמין. עם

 ימים,״ כמה במשך בית־המלון בריכת
 ״אמין הזה. הטיול על שידע מקור סיפר
 וכאשר זמן־מה, במשך עימם מפגישה נמנע
 זאת שעשה להם אמר לבסוף, עימם נפגש
 אליו.״ התקשר -שזייגלר משום

 פייג/ של בזכותה דיבר שזיגלר אחרי
 למטוס הזמנה האוגנדי הדיקטאטור העביר

 המים־ היחסים התחילו כך .2 גולפסטרים
 פייג׳ וחברת אמין אידי בין הפוריים חריים

 מ־ נאה עמלה קיבל זיגלר נתיבי־אוויר.
 הפגישה את לאנשיה שסידר אחרי פייג׳

 המחלקה־ בתיקי הרשום על־פי אמין, עם
מכרה לכן קודם יעוד לכספים־ולביטחונות.

 -מטוסי של הצוותים שחברי בירור הרי
 היו להטעינם סייע שטרפיל 707 הבואינג

 המיוסד הן ידעו לכן ישראליים. סוכני-יביץ
 של עסקיו על הסי-איי-אי והן הישראלי

 חמש מזה קד׳אפי ועם אמין עם טרפיל
 לדווח כדי דבר עשו לא הם אך שינים,
 האמריקאיות החוק רשויות לאנשי על-כך

 טרפיל. של פעילותיו בעד לעצור כדי או
 חקירותיו את התחיל מישרד־המישפטים

 כאשר רק וטרפיל וילסון של פעילותם על
 שהיה מי מולקיי, קווין פיו את פתח

 לעבוד והתחיל בסי־איי־אי מנתח־מערכיות
למד עוד וטרפיל. וילסון למען מכן לאחר

 אנשי של הפנימי במעגל כי לדעת, תי
 סי-איי-אי איש היה אמין אידי של סודו

 התגורר ואף עמוק, כיסוי תחת שתול שהיה
 הסי-איי-אי בקמפלה. הנשיאותי בארמון

 עם טרפיל של יחסיו על ללמוד היה יכול
זה. ממקור גם אמין

אח קשרים היו נתיבי־יאוויר ,לפייג
קש על בנוסף הביון, בעולם רים

 התעופה חברת ועם זיגלר -של ריהם
 עם בחוזה פייג; התקשרה 1975ב־ צימקס.
 חברה האווירית, לתובלה הדרומית החברה

 הסי־ היה החשאיים שבעליה אמריקאית
 צוותי״ 1978ל־ עד סיפקה זו חברה איי־אי.

ב ,פייג של למטוסיה ומהנדסים אוויר
ה החברה בין שהקשר למרות אוגנדה.
 בעלי־ המשיכו נותק׳ והסי-איי-אי דרומית
 שירותים לבצע קרובות לעתים החברה

 היחסים בהיעדר גם הסי-איי-אי, למען
 של ועדת־המודיעין של בדו״ח הרישמיים.

 ממשי ״במובן נאמר: האמריקאי הסנאט
 באיזו להעריך אפשרות שאין כמעט מאוד,
 ובין הסוכנות בין קשרים קיימים מידה

לה." שייכים שהיו ונכסים חברות
עסקיס
וריגול

 ה־ מועצת־התעופה של דיווחים פי ־ ל ן*
 לתו־ הדרומית החברה נמכרה אזרחית, ?
 ב־ י.איי.אי0ה על-ידי האווירית בלה
 איש־עסקים ויליאמם, ג׳י. לסטנלי 1973

 הכללי ומנהלה נשיא־החברה שהיה
 הסי-איי- בבעלות היתד, שזו בתקופה כבר
טוע לעיסקה מקורבים -שהיו מקורות אי.
 -למרות לוויליאמם נמכרה שהחברה נים

 יותר דולר מיליון שני הציע אחר שקונה
החברה. קניית תמורת ממנו,

 חברות- ■ששלוש אחרי בוצעה היעיסקה
 הדרומית החברה נגד תלונות הגישו תעופה

 למועצת־ הוגשו התלונות אווירית. לתובלה
הא האחרות והחברת האזרחית, התעופה

 בלתי־ בתיחרות הדרומית החברה אית שימו
 את והוציאה משכה הסי-איי-אי הוגנת.

ה מ-מועצת־היתעופה שלה רשיון־ההפעלה
 מועצת־ -כאשר בוטלו. והתלונות אזרחית,
 מעורבת היתד, לא שוב האזרחית התעופה
המרכ סוכנות־הביון היתד, יכולה בעניין,

 פיקוח. ללא שלה החברה את למכור זית
 לסי- אסיר״תודה הנראה ככל היה ויליאמס
 במחיר החברה את רכש ישכן איי-אי,

האמיתי. מערכה בהרבה שנפל
 פייג׳ שמילאו החשאי התפקיד אם גם

 לתובלה הדרומית והחברה נתיבי־אוויר
 תום, עד התברר לא באוגנדה אווירית

באוגנדה פעיל היה ישהסי-איי-אי ברור
 את בה ניהלו אלה חברות ששתי בתקופה

 ״קשרים היו לסי־איי־אי ראשית, עיסקיהן.
 אחר דברי על־פי אמין,״ עם ידידותיים

להש לנו התיר ״הוא הסוכנות: -מפקידי
 את לבצע כדי הטובים בשירותיו תמש

לה אנו לו סייענו ובמידת־מה פעילותנו,
 מאוחר שלו.״ החשאיים השירותים את קים

 לאו־דווקא זאת אך היחסים, הידרדרו יותיר
 נפגעה המרכזית שסוכנות־הביון משום

 תעלולים אמין. של הרצחניים מתעלוליו
הסוכ שביטלה לפני רב זמן התגלו אלה

 אפריל בחודש אמין, עם הסכמיה אית ותנ
מוס ואילך, תקופה מאותה .1972 מאי או

 פעילות התרכזה מודיעיניים, מקורות רים
 בריגול באוגנדה הסי־איי-אי של הביון
ה עיסקת אנשי־סודו. ואחרי אמין אחרי

 נתיבי־אווייר פייג׳ בין הראשונה מכירה
 ,1975' שנת בתחילת התבצעה אמין ובין
הת והמוסד שהסי-איי-אי אחרי רב זמן

אמין. אחרי לרגל חילו
ק לא  י
רווח לשם

בטוחים להיות יכולים איננו אם ם י
״  יב־ מעורבים היו אוויר נתיבי שפייג' י

 למען או הישראליים למען מיבצעי־ריגול
 המח- בתיקי שהעדויות הרי הסי־איי-אי,

 להעיד עשויים לקה-לכספים-ולביטחונות
 כי האפשרות -גם קיימת יהיה. אכן כך כי

 רק מעונייינים היו ואיייזנברג זיגלר פייג/
 עם המפולפלות בעיסקותיהם ברווחים
 שהם לגמרי ברור — ואמין קד׳אפי
עוב אך אלו. מעיסקות מיליונים הרוויחו

 בתביעה הסי־איי־אי של התערבותה דת
 כאשר המחלקח־לכספים-ולביטחונות, של

 שאספתי המידע פיסות את אליה מצרפים
 מוצקה עדות משום בהם יש כאן׳ והצגתי

היחיד. המניע היה לא הרווח כי
 שהייתה שותפות היא נוספת אפשרות

 אדווין עמיתו גם ואולי טרפיל פרנק בין
 החדשות העדויות פייג׳. עיסקי ובין וילסון

 להשערה נוסף חיזוק מעניקות זו שבכתבה
הבלתי- פעולותיו על יידע שהסי־איי-אי

 שקווין אחרי מייד טרפיל של ■חוקיות
 קצה־ שזהו ברור פיו. את פתח מולקיר

 לענייני- בית־הנבחרים שוועדת נוסף חוט
אחריו. לעקוב צריכה מודיעין
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