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 שבידיה בלוחמי-אש״ף להכיר מגלי תה,
 של- ספק, של צל כל אין כשבויי־מילחמה.

 מתנהל שאינו כזה, מסובך משא־ומתן
 בינלאומי, נוכל יישלח לא בלבנון, כלל

 בחירות וזיוף שוחד בעוון ״¥עונשי-מאסר
ובישראל. בצרפת נגדו ועומדים תלויים
 על פלאטו־שרון של בהכרזותיו די לכן,
 הוא שבה ובדרך ללבנון, בואו מטרת
 על יורו שהשילטונות כדי לשם, הגיע

חקירתו.
נעשה. לא זה מצב

 זה שאין הוא, פחות לא שמדהים מה
 ואין בלבנון, פלאטו של הראשון הביקור

גור עם נפגש שהוא הראשונה הפעם זו
מיסתוריים. לבנוניים מים

אורחים ^

 לדבר תוקף בכל מסרב עצמו הוא אחת.
 בלבנון, השבוע היה כאשר אך כך, על

 בארץ, לסערת־רוחות בעיקבות־כך וגרם
 חורי, קלרה ומזכירתו, אנט, אשתי, סיפרו

לפני פעמיים לפחות ללבנון יצא שפלאטו
 כחודש, לפני היתה האחרונה הפעם כן.

 המיסחר־ ממישרד האישור שניתן אחרי
והתעשיה.

 פלאטו־שרון השערוריה, שפרצה מאז
 לגסי־ הסיבה על לדבר תוקף בכל מסרב
 מאוד,״ מסוכן מסוכן, ״זה ללבנון. עותיו

התכופות. נסיעותיו על כשנשאל אמר
אומ פלאטרשרון את המכירים אנשים

 יותר הרבה להקים נוהג הוא כי רים,
 בוודאי, כך בפועל. עושה שהוא ממה רעש

הלבנונית. בפרשה גם קרה אומרים, הם
 יש בלבנון, משהו עשה אכן הוא אם אך
 ככל- האחד, אספקטים. שני בוודאי לכך

 ואין יודעים אין עליו :הבלתי־חוקי הנראה
 הוא השני המישור הדיבור. את מרחיבים
בנק הקמת מטבע, חילופי :הפיננסי

 בסחורות. תיווך או נכסים מכירת פרטי,
 של בינלאומי למרכז כיום הפכה לבנון

 מצויין שטח־הפקר וזהו שונים, מבריחים
מפוקפקות. לעיסקות

 שאף בביירות, פלאטו של בני-שיחו
המי בני הם בהיתר-מיוחד, בארץ ביקרו

 המוצאים צרפתית, דוברי הנוצרי, עוט
 וגם לשונית גם — עימו משותפת שפה

עיסקית.
עם שוחח שהוא הקצין, סיפר בחקירתו

חשאיים
•  הלבנונים עם פלאטו־שרון של געיד ך
חוד לפני אחדים. חודשים לפני החלו ■י•

 המפוארת בחווילתו התארחה אף שיים
 מביירות. בנקאים של מכובדת קבוצה

וצל עיתונאים להזמין הנוהג פלאטו־שרון,
 עסקנים מתארחים שבביתו כל־אימת מים

 הפעם העדיף שלישית, מדרגה ישראליים
זה. ביקור חשאיות על לשמור

 למיש- פלאטו־שרון פנה מרם בתחילת
אי לקבל בבקשה והתעשייה רד-המיסחר

ציין: הביקור, מטרות ללבנון. לצאת שור

עם מיסתוו״ם במיפגשיס (משמאל)

0 שאלו לא 2 חוקו׳ * יות בב״ו
חוקות לא המישטוה וגם למעשיו, אותו

כלכליים. קשרים וקשירת עסקים
 לאנשי- ניתן שהוא כפי ניתן, האישור

 פלאטו־שרון שנגד מכיוון אחרים. עסקים
 — איסור-יציאדדמהארץ צו ועומד תלוי
 חודשי־מאסר לתישעה ונדון שהורשע מאז

 לבית- שרון פנה — בחירות שוחד בעוון
 העיר- בבקשת המטפל העליון, מישפט3-

ללבנון. היתר-יציאד. לקבל כדי שלו, עור
מפעם יותר בלבנון ביקר פלאטו-שרון

ש לו והציע צפריר, פלאטו, של עוזרו
 לגמרי שונה מסוג בשליחות ייצא מעבידו
ללבנון.

התנהלו הקצין, מחקירת שהתברר כפי

פלאטו־שרון שמואל עם צפריר רוני
מסוכך ״סיור

חוד כבר ועוזרו פלאטו עם שלו המגעים
 עובדת את להסתיר דואג כשהוא שיים,
 עליו, מהממונים ומטרתם המגעים קיום
הבכיר. מפקדו נתיב, משה האלוף כולל

 החקירה כדור
ליד מיד

 נאחז שפלאטו הראשונה הפעם זו ין
■  לדבר בא כשהוא גבוהים באילנות י
בהם. מעורב שהוא שונות פרשיות על

 ארצות לרוב לצאת יכול אינו פלאטו
 ועומד התלוי עונש־המאסר מפחד העולם,

 הסכם- לה שיש מדינה כל בצרפת. נגדו
 אזיקים לשים עשויה .צרפת, עם הסגרה

 לכלא כבוד אחר אותו ולשלוח ידיו על
 מנהל הוא בסביון שלו מהחווילה הצרפתי.

בטלפון. בעיקר עסקים
 שוחד־הבחירות, במישפט שהורשע עד
ש למדינות מישראל פעם מדי יצא הוא
 בדרום- צרפת, עם הסכם־הסגרה להן אץ

באפריקה. או אמריקה
 אסורה מישראל היציאה גם כאשר עתה,

 לביתו. בעלי־העסקים את מביא הוא עליו,
 שעיקר הרי בכך, יודה לא הוא אם גם

 תיווך־עיסקות על מעמלות לו בא כספו
ה לגבולות מחוץ שנעשות בלתי־ברורות,

להם. יפה השתיקה בעיניו ושגם' מדינה,
 את לקשר פלאטו ממהר לעומת־זאת,

 עניינים עם מאנשיו איש שם או שמו
 לעצמו ליצור מנסה הוא רגישים. מדיניים
 שעסקיו מכובד, איש-עסקים של תדמית

 בשיחרור תיווך־כביכול חובקי-עולם. הם
 בשיחרור בברית־המועצות, מכלא יהודים

ובחילופי־שבויים במוזמביק מערבי מרגל

 מישהו, ניסה פעם למערב. המיזרח בין
ב לוחם יהודי כוח להקים בשמו, שפעל

 במסיבת־עיתונאים כך על והודיע אירופה,
בלונדון.

 דעתו על העלה לא רציני אדם שום
 של שמץ מסתתר אלה הצהרות שמאחורי

 ש־ דעתו על העלה לא שאיש כשם אמת,
ה בעניין המשא־ומחן את קידם פלאטו

שבויים.
 לא שאיש הוא, הפרשה בכל המדאיג

 שנתן הקצין לא — לדין כנראה יעמוד
 ביטחוני וכיסוי צבאי במטוס כרטיסי־טיסה

 .פלאטו־שרון לא !פלילי עבר בעל לאיש
 עם קשריו על נחקר לא. שאפילו עצמו,

הקצין.
 נהג כל עם מחמירה הצבאית המישטרה

 מכשיר מתגלה שבמכוניתו צבאית משאית
 ומוברח בלבנון מלא במחיר שנקנה וידיאו

 שעברו באדם מדובר כאשר אך לישראל.
 יש מד. בודק אינו איש משחור, שחור

פור אם גם — לגבול מעבר לחפש לו
 המתאימים באישורים צוייד הוא מאלית
לטיסה.

ב לחקור המוסמכים השונים הגורמים
 זה לחקירה האחריות את מטילים פרשה

 לידי הכדור את מעביר צה״ל זה. על
 למצ״ח, אותו מחזירה המישטרה המישטרה,

 של ממצה חקירה יוזם אינו מוסד ושום
מתפו שבה בעיר מסביון המיליונר מעשי
 והעסקים פינה, בכל מכוניות־תופת צצות

פורחים. השחורים
בכות כמה יודע המי בפעם זכה פלאטו

 עיסקו־ בקידום גם ובוודאי בעיתונים, רות
 נותרות עדיין השאלות אך בביירות. תיו

 עליו לחפות עניין יש למי תשובה: ללא
■ ציטרין בן־ציון ומדוע?


