
 

 

  ? הסכנהנתיב ב"ליברטי"מדוע היתה  – 3 פרק

  
  

לפי .  לחצות את תעלת סואץ ולתפוס עמדות בחצי האי סיניגדוליםהחלו כוחות מצריים  1967 במאי 15- ב

בצד המצרי ם "רום של האויכוח חהוצב , 1956- בסינישהושג בתיווך אמריקני בעקבות מבצע , 1957- הסכם מ

ת דה התייעצות מתמנהלהתב "בין ישראל וארה 1.י להבטיח את השקט באזורדכבסיני  מצרים- ישראלגבול של 

יומי עם משרד החוץ הישראלי והיתה מודעת -יום בקשר עמדהב בתל אביב " ארהשגרירות 2.משברסביב ה

משום כך לא ו, האמנתו את כתב הגיש עדיין לא, האמריקני בקהיר השגריר, רד נולטה'ריצ 3.תהישראליעמדה ל

  4.ב ערוץ תקשורת ישיר עם הנשיא נאצר"היה לארה

 ופיהחלב "ישראל וארה. 1967 מאי ובתחילת יוני יהמצב המודיעיני בוושינגטון בשלה לעמוד על ראוימן ה

.  המצב בסוריה ובמצריםמהאבל לא ידע , עדכונים יומייםמישראל ונסון קיבל ' הנשיא ג5.באורח שוטףמידע 

כניסת כוחות מצריים על ומסיני  ם"כוח החירום של האו הצפויה של ותהתפנהמצרים כבר הודיעו בפומבי על ה

 ין האמריקניילווה.  לאירועים בסיני,ולי אף אפסיתא, ב היתה גישה מועטה"לקהילת המודיעין של ארה. שםל

לארץ  שוגרו "קורונה"סרטי הצילום של מערכת לוויני  [זמן אמתלא באבל , כמה צילומים סיפק" קורונה"

דרך לאמת את הפעילות המצרית ב "ארהכך לא היתה לו, ]כל לווין צויד בלא יותר משתי קפסולות, תבקפסולו

הוכנסו לסיני באזור שערביים ההכוחות והגודל של הרכב המה בזמן אמת אפוא ונסון לא ידע 'א גשי הנ6.בסיני

 .ם"שממנו התפנו כוחות האו

 Auxiliary General Technical תיבות שלראשי, "AGTR 5 "ב היה"בצי ארה "ליברטי"של  הסימון

Research )שית יהיא האוניה החמשנה י צי5הספרה . של האוניה" כיסוי" ה-  )מחקר טכניאוניית עזר כללית ל

. "GTR 5"-ב רק" ליברטי"חרטום סומן כך , אוניות עזר לא נכללה בסימוני הגוף של  Aהאות. מסוג זה

 2 –  יריבדוכני שהוצבו ,0.5 מקלעי 4 ה היהשוחימ.  אנטנות45היו המאפיינים הבולטים ביותר של האוניה 

   . היו גם כמה רובים ואקדחיםן על הסיפו. האוניהבמרכז 2- ו מלפנים

שידרה מערכת זאת . TRSSCOMM - טכני המחקר הת ואונישל צוידה במערכת קשר מיוחדת " ליברטי"

דור הארץ נקלט בתחנת הקשר של הצי לכהוחזר ש האות .אטוו 10,000הספק באות מיקרוגל לירח 

ת פעלה רק כהמער. מרילנד,  בפורט מידהסוכנות לביטחון לאומי למטה הועבר שםמ, מרילנד, לטנהם'צב

מגבלה תפעולית עקב  7.תחנת הקליטהלה ויאונלהירח זמני בין -היה קו ראיה בושבהם ספורים הבמועדים 

ינים בעלי יכולות טובות י כשלוונזנחהתים נדירות ולבסוף היא פעלה לע. אמת זמןלא ניתן לסמוך עליה בזאת 

  ."ליברטי" זמן קצר לאחר תקרית הפעוללכנסו הויותר 

,  למעשה8."�ש�שאוניית " לאונייתם כווהתייחס) spooks(" איסטיםש�ש� "כינו עצמם" ליברטי"מלחי 

 ככל ,"ענןאפור  "גוון באפורהיה בעה י צ9.לפי החוק הבינלאומיב ו"אוניית מלחמה בצי ארהוגדרה ה" ליברטי"

כל .  היה קצין ציאוניהה מפקד. תבמידה מספקכי לא אם , היא היתה חמושה. ב"אוניות המלחמה של צי ארה

 החוק מלאה מכוחהיתה לה זכות , עוינת או תניטראלי ולא נכנסה למי החופין של מדינה ,עוד שטה ברחבי הים

לרבות זכות להאזין לכל תשדורת שיכלה , "מעבר בלתי עוין "צרפתשהגדרתו ב, חופשיהבינלאומי למעבר 

 תורת לפי 10.מה מעמידה עצמה בקו הסכנהיאזור לחלהנכנסת אבל כל ספינה , רחבי הים פתוחים לכל. ליירט

   11.העברת יירוטי רדיו אליו לרבות,  סיועלאויבעניקה לית אם היא מא מותר להשמיד אוניה ניטר,ב"צי ארה

 לפי לחלוטיןות מותרת לפעי, ף מידע מהמרחב האלקטרומגנטיו איסההי" ליברטי"עיקרי של תפקידה ה

 מעטהבאוניות האחות שלה את ו" ליברטי" את רילהסתב היתה "ארהמדיניות , אף על פי כן. ומיאהחוק הבינל

 .כןלפני ת  האזנה אלקטרונית במידה שלא נחשבה אפשריהפעילהפריצת דרך טכנולוגית שכן הודות ל, סודיות

מדינות לא נקטו  ,תלא נודעו מחוץ לקהילת המודיעין האמריקני" ליברטי" של המיוחדותמאחר שיכולותיה 

 ואותותע ממנה להאזין וליירט תשדורות נואו למאת פעילותה לשבש ניכרים  יםאמצמשלאורך חופיהן שטה 

הציוד האלקטרוני של .  ממלכתיים רדיוידוריושמסחריים שידורים והקליטה גם האזינה " ליברטי" 12.ם"מכ
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גבוה , )HF-ג"ת(גבוה , )MF-ם"תב(בינוני , )LF-נ"ת(תדר נמוך  –תחום תדרים רחב להאזנה ועד לנ ליברטי

טכנולוגיה זאת היתה ה. ןט שידורי מיקרוגל וטלפוו וגם לייר,)UHF-ג"תא(ואולטרה גבוה ) VHF-ם"תג( מאוד

בתוך אזור , אף על פי כן. ב" ידעו על יכולות אלה של ארהורוב המדינות לא, 1967-  ביותר במתקדמתה

  .ג" ותאם" בתחום תגתו ישראלישדורותלהאזין לת" ליברטי"יכלה לא הפעולה שלה 

מתפשטים ג " ותאם"גלי תג, לעומת זאת 13.ג עוקבים אחר הקימור של כדור הארץ"ות, ם"תב, ן"גלי רדיו ת

רגע שהמאזין מ. 14;רגיליםאטמוספריים בתנאים , מייל 16.5ק מרח, קו האופקולא נקלטים מעבר ל, בקו ישר

היה סמוך לנתיב " ליברטי"אזור הפעולה של . ג" ותאם" להאזין או ליירט גלי תגאין ביכולתו, יורד מתחת לאופק

 יםהשטח. פורט סעיד לאדרך אל עריש , לאורך כביש החוף של סיני, ם"רום של האויות של כוח החתפנהה

. "ליברטי" לאופק של סיפון מתחת והי - דרום אזור חוף ועוטף עזה - לאזור זה ביותר  כיםמו הסיםהישראלי

 .ג" ותאם"ת בתחומי תג היתה ליירט תעבורת רדיו ישראליליברטימשימתה של לא ייתכן ש, משום כך

 

פטולוגיה קד יחידת הקריפמ, יוויד לואיסין ד"רס תריעה, "ליברטי"בקצין ששירת כ, יימס אנס'ג ןרסלדברי 

כי התרחקות אל ,  לאזור הפעולה שלההערב הגעת, "ליברטי"מפקד , ל ויליאם מקגונגל"בפני סא ,אוניהב

 לאורך כביש החוף סייר את הפקודות ל15.וי המשימה של האוניהמיליכולת את  80%-ב תפחיתמעבר לאופק 

וכוחות מצריים ה להתפנות ד קיבל פקום"כוח החירום של האובלבד אחרי שספורים ימים " ליברטי"קיבלה 

היתה לנטר תקשורת מצרית " ליברטי"משימתה המקורית של ש ,סביר ביותר להניח .סיניהחלו לנוע אל תוך 

 מכיוון שלא היו על סיפונה לאב, כים ולהקליטםונמהבתדרים ישראליים לשידורים יכלה להאזין " ליברטי". בסיני

חום ת כמעט לחלוטין במתנהלת תקשורת צבאית ממילאו, ן אמת מידע בזמהפיק מהםלא יכלה ל,  עבריתדוברי

  .ג"ם ותא"תג

בשלהי מאי . ר טכניקשל אוניות מחהצבות ל אחראי היה הסוכנות לביטחון לאומימרד פוֶסט 'ל בירצ"סא

מזרח הים ב אוניה ציבלה הורו לו הממונים עליו במרכז הסיור המשותף של ראשי המטות המשולבים 1967

 ,דווחלפי . "ליברטי"את לשם  ח טען כי אין זה נבון לשלוNSA,16- ביאזרחעובד , רייבן. סיס אייפרנ. התיכון
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 עליוים נ הממו17".היכל צד עלול להתחיל לירות על.  ופגיעהלבדה תהיה אהי, אם תפרוץ מלחמה" , אזמרא

  .מחששותיוהתעלמו 

כאשר . בצע הכנות מידיות להפליג" : חוף השנהב,אן'באבידג אז, "ליברטי" נשלח מסר ל1967 במאי 24- ב

על מנת להעמיס ציוד וכוח , ספרד, אן ונוע במהירות המיטבית לרוטה'מוכן לים בהקדם האפשרי צא מאבידג

 אזור הפעולה 18".אזורים ספציפיים בהמשך. כשמוכן לים נוע לאזור פעולה ליד פורט סעיד. אדם של סיוע טכני

אל ,  מייל מזרחה100-כ הוא הועתק מאוחר יותר ןכש, ראוי לציון "ליד פורט סעיד" שהוגדר במסר ראשון זה

 מייל 36" ליברטי"נמצאה  - "אלפא"  נקודה-  פעולההבנקודה המזרחית ביותר של אזור . יד רפיחל, מול סיני

  . מחופי ישראל

ח  נשל כךמשום. בעקבות פרוץ הקרבות "ם'לות של רעחוסר אפשרות לצפות פעו"אדמירל מרטין הודאג מ

המצב  לאור" .היה נושא ברור לדאגה" ליברטי" ןבטחו. 1967 ביוני 6-ב" ליברטי"מסר מהצי השישי ל

גבוהה נגד התקפה או איום ערנות  תם רמוקיהקפד על  ם' פעולות רעאתצפות יכולת לישראלי וחוסר /הערבי

 חשודה המכוונות כלפיך כל פעולה מאיימת או] מידת הדחיפות הגבוהה ביותר[ 'בזק'דווח בקדימות . בהתקפה

  20.לא קיבלה מסר זה" ליברטי",  מסיבות שטרם נודעו19".נדרשת עקב איום חיצוניהה מהתוכנית יאו כל סטי

מפקד הכוחות הימיים של ת ו אלא גם במפקד, לא רק ברמת ראשי המטות המשולבים,טעויות אנוש רבות

המסר שנועד להורות גרמו לכך ש ,ון ובתחנות קשר שונות בים התיכמפקד הצי השישישל  ו,באירופה

או ששודר ונתקבל זמן רב , כלל הגיע אליה א לראלישיל מחופי מצרים וי מ100 לפחותשאר ילה" ליברטי"ל

  .לאחר ההתקפה

 העברת מסרים מרמת הפיקוד הגבוהה תחוםבמערכת הקשר הצבאית בליקוי חמור  שרר ה תקופהבאות

מסר כזה תמיד נשלח דרך שרשרת . "ליברטי"יחידה מבצעית דוגמת  ל-   ראשי המטות המשולביםגון כ- ביותר

ממנו , ב באירופה"ממנו למפקד הכוחות הימיים של ארה, ב באירופה"למפקד כוחות ארה JCS- מ:הפיקוד

 של מסרים םאוטומטייגבוה צוידו לקבלה ופענוח ההמפקדות בדרג . "ליברטי"למפקד הצי השישי וממנו ל

במסרים הנוהל הרגיל היה לציין .  זהדוציותקן לא ה, "ליברטי"כמו , ים בדרג נמוך יותר-תיחידוב. סודיים ביותר

.  על מנת להתריע למוען הסופי כי יש מסר בדרך,"מכותבים לידיעה"עניין כהיחידות בעלות המפקדות ואת ה

באותו זמן יתקבל באוניה כמעט ,  לידיעהתבתמכו" ליברטי"שבו , JCSשל מסר מסווג  ש,אפשר להניח כך

ח שלו " שהתז,JCS- אבל המסר מ.ב באירופה" מפקד כוחות ארה- לפעולההראשון שהגיע למכותב 

Z080110 סווג ברמה גבוהה מדי מכדי ,  מייל מהחוף100שאר לפחות ילה" ליברטי"הורה לר שא, 67 יוני

לשנות את זמן לה ה הישעדיין כאשר יתכן , היפלפני התק, כך. תקבלו בשיטת ההצפנה המקוונת" ליברטי"ש

 צפות למסר לב באירופה"מפקד כוחות ארהקיבלה מסר מ" ליברטי"כש,  ולהפליג יותר לעומק היםכיוון ההפלגה

 או ,נותב באורח שגוי מפני ש קיבלה את העותק לידיעה שלהאהיא ל, ראשי המטות המשולביםמ" לפעולה"

גיעה דרך שרשרת הפיקוד זמן רב לאחר עצמה ה" שמור מרחק" הפקודת. שלוגבוהה הבגלל רמת הסיווג 

  . התקרית

ועד נשאת המסר ב באירופה "ממפקד כוחות ארה הבלי מקקיין בלונדון קלאדמירהשעה בה מפקדת 

את הפקודות שהיו שולחות את " לקבל לפעולה " לאדמירלהורה וש,מאזור הלחימה" ליברטי" תלהרחיק א

  :העיר בנושא זהבנט ל מוריס "סא. 1117 יבל זה היה אחרא, אינה ידועה,  הסכנהנתיבאל מחוץ ל" ליברטי"

  

נ לואיס ואני " רס קצין המחקר,סגן המפקד, מיד לפני ההתקפה. ]לתקרית[הפישול בקשר היה הגורם העיקר שתרם 

שאומר לנו  ,)אני חושב(מהצי השישי " בזק "מתלבטים בנוגע למסר בעל קדימות, נמצאנו באזורי הקשר של המחקר

להתרחק " ליברטי"שמורה ל (JCS הערנו כי כולנו הנחנו שנקבל את המסר של –לפעולה ) JCS-מ (לקבל שדר

. ההתקפהאחרייומיים - יוםJCS- את המסר מףקיבלנו לבסו - כשהגל הראשן תקף - בכל רגע) מהחוף
21

  

  

  :ל בנט"של בית הנבחרים אישר את מסקנת סאלכוחות המזוינים ועדת החקירה  הדוח של תת
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 Z1059-ב" שידור לצי"נמסרה ל) 67 יוני Z080625,ב באירופה "מפקד כוחות ארהמ(משובשת של מסר זה גרסה 

זה " :אדמירל פיצפטריק- אבל כפי שהעיד תת. "ליברטי"בהירות האם התקבלה ב-והיתה אי,  ביוני8, ] זמן סיני1259[

 ,ושנית, ודאי שהיה חסר תועלת בשבילםקרוב לו,  קיבלה אותוילוא:  משתי סיבות, משנה אם קיבלה אותו או לאאל

ה מפקד זאי, JCS-מלפעולה היה לקבל מסר אחר במסר אמר נשמה  כי כל ,ו מבינים אותולא הי,  קיבלו אותוילוא

,  אותו מסר אחר מראשי המטות המשולבים, כידוע לנושהרי , מה היה המסר האחרתדעיכלו לוהם לא , בכיר יותר

". לא הגיע אליהם,שהם היו מכותבים בו לידיעה
22

  

 

שדרים בכמות עצומה של ת הקשר בים התיכון כמערהצפת היה  כשלים בתיקשורתלתרם נוסף שגורם 

שבו יכלה ליצור " ערוץ אחורי "NSA-להיה אם ה, נשאללעתים תכופות  23.מלחמהפרוץ העקבות  בשלחושנ

 חושבואינו ,  כזה"ערוץ אחורי"זה לא מצא כל ספר  מחבר . עם מחלקת ההצפנה שעל סיפון האוניהרקשר ישי

היתה תלויה במיקומו של כי  לעתים רחוקותל פעלה ישכמצוין לע, TRSSCOMMמלבד מערכת אולי , שהיה

 האם מחלקת ההצפנה ,"ליברטי" ישירות לNSA-בערוץ אחורי מ" שמור מרחק "נשלח מסראכן  אילו 24.הירח

שמיועד רק  ,NSA-בערוצים רגילים ממשלוח מסר אם ? שקיבלה אותו לא היתה מעבירה אותו למפקד האוניה

לה מדוע שא הנשאלת,  היה קיים ואם נעשה בו שימושם איאז, ב יצירת קשר בערוץ אחורישנח ,"ליברטי"ל

" ליברטי" צוות י מאנשאיש. לא העבירה אותו למפקד האוניה" שמור מרחק "מחלקת ההצפנה שקיבלה מסר

לא היו אוניות " ליברטי"ב כמו " כי אוניות מודיעין של ארה,יש לזכור. כזה "אחוריערוץ "היה  כי ,לא טעןמעולם 

המיועד לשירות המידע על שידורים זרים רתי ג אלא פלטפורמות לאיסוף חומר ש,לוחמות מהקו הראשון

)FBIS (לא נחזה כל .  לניתוח מאוחר יותרם"מכ ויול תשדורות רדע כמויות עצומות של נתונים וףסיאהתייגעו בו

ה בו שאין כל ראיות כי נע,  היה קיים"אחוריערוץ " גם אם. "ריוערוץ אח" או ב,תקשורת בזמן אמתבצורך 

  ."ליברטי"ר בתקרית ומוש כלשהו הקשיש

את המשימה הכוללת של  במדויק המגדירהרשמית  הודעה פירסמהממשלת ארצות הברית מעולם לא 

עוזר שר ההגנה , גולדינג. 'פיל ג. 1967 ביוני 8- ון בואת התפקידים שהוקצו לה במזרח הים התיכ" ליברטי"

  גולדינג הציע לומר25".להיות גלוי עם אנשינו מההתחלה,  את יוזמת יחסי הציבוריטולל" רצה, לענייני ציבור

אספה " ליברטי" שאם ייחשף ש,היתה דאגה. נגד זהטיעונים רבים הועלו  26".ןה זאת אוספת מודיעייאונ"

. נהגו לפקוד ותאמריקני" אוניות מחקר"בנמלים שיותר  יהיו רצויות לא תיסוף מודיעין אחרואוניות א, מודיעין

ר ש. ב שלחה אוניה להאזין להן"מדינות במזרח התיכון עלולות להיעלב מכך שארהשטענה נוספת היתה 

 ,ינג העדיף את הצעת גולדתלמרות שאישי, ובסופו של דבר, ההגנה רוברט מקנמרה הקשיב לכל הטיעונים

 27."ב'ית מחקר טכני של צי ארהיאונ"רק כ" ליברטי"טיעונים הביטחוניים והדיפלומטיים ואישר להתייחס ללנכנע 

משימת אוניה זאת היא לערוך פעולות של מחקר טכני " ההצהרה הרשמית על אוניות מחקר טכני היתה

פשטות אלקטרומגנטית ל התעב הכוללים מחקרים ' של מחקר אלקטרוני של צי ארהםפרויקטיבבתמיכה 

למיקומה על הבוקר הגיעה "" ליברטי"ש ,ההודעה לעיתונותציינה , בנוסף לכך 28".ומערכות קשר מתקדמות

בני ב במזרח התיכון ולסייע בהעברת מידע בנוגע לפינוי 'ת בין נקודות של ממשלת ארהרמנת לוודא תקשו

 יםפינוי הדיפלומטים האמריקני. 29".כון אחרים מארצות המזרח התים ואזרחים אמריקניםאמריקנימשפחה 

 , אפשר לטעון."אלפא" לנקודה" ליברטי" זמן רב לפני הגעת והושלם 1967 במאי 2-מקהיר ומתל אביב החל ב

הודעה לעיתונות אותה אבל מלבד , קףות- ברסיפור הכיסוי היה , באזורהיו עדיין  םאזרחים אמריקנישר חכי מא

ים חעל מנת להעביר מידע בנוגע לפינוי בני משפחה ואזר" נמצאה שם" יליברט" כי של ממשאין כל ראיות 

  ". אחריםייםאמריקנ

העשויות להסביר את , יתעצמ- לצורך התגוננותלי גם שלישית ווא, תקפותעיקריות יש כביכול שתי סיבות 

" ליברטי"את כל העובדות בנוגע להחלטה לשלוח את ,  לאחר התקריתגם, בגלויב לחשוף " של ארהמחדלה

הסיבות העיקריות משקפות שיקולים . ר למשימתה שםש ובק,1967מאי ובתחילת יוני  להישלחוף סיני ב

 של כל בירוקרטיה למנוע חשיפה מלאה של תהנורמלייה י היא הנטהמתגוננתסיבה ה. טחוניים ופוליטייםיב

  .הכשלים הפנימיים שלה

ות לעולם בפיתוח יכוגורמים אחרים במעבר לב התקדמה הרבה "ארה.  למדיברורהטחונית יהסיבה הב

 יתרון מודיעיני אדיר זה ככל קייםרצתה לב "ארה. ידועההיתה לא מעט זאת כעובדה  .םהאזנה ויירוט מסרי

התקפה על אוספת , ]מחקנ[ב 'ארה" ,הסוכנות לביטחון לאומי של ךהמסמ הסיבה שזאת ש,אין ספק. האפשר
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 ג בתחילהוסו, 1981-  ופורסם ב,ולינגטון. גרהרד והנרי וו. די ויליאם דשנוסח בי "S(-CCO(' ליברטי' סיגינט

שוחרר מאז יוני " ליברטי"על אודות רב  מידע 2011.30סיווג באפריל ה הסרת ת עם תאריך לבחינ"סודי ביותר"

 לגיטימיתהיתה אז כמות .  עדיין מחייב סיווג בטחוני1967חלק מטכנולוגיית היירוט של אבל נראה ש, 1967

ל עשיחס ליכולות הציוד ב כמה נתונים טכניים שכן אפשר שכלל, טחוניותימסיבות ב רידע שהוסתמסוימת של מ

 לנושאים הא קשוריספק אם ה, נהוגה טכניים מסוג זה עדיין םנתוניהסתרה כלשהי של אם . "ליברטי"סיפון 

  . בספר זההנדונים

 היתה לארצות הברית מדיניות 20-ת המאה המאז תחיל.  מורכבת יותרלהסתרת המידעהסיבה הפוליטית 

יש אינטרסים לארצות הברית . תריםושסובכה לעתים על ידי כוחות וצרכים ס,  התיכוןרח במזפנים- חוץ רבת

 ,באזור "שוויונית" במשך המלחמה הקרה היא גם רצתה להיות. במזרח התיכוןנפט תחום הב עסקיים ניכרים

ע ונמלבשאיפה לבלום השפעה סובייטית בעולם הערבי ו, לאות-  ללאהתוהרחבהשפעתה מור יתוך כדי ש

עם  "יחסים מיוחדים" ארצות הברית שאפה לקיים,  בעתהב.  של הגמוניה סובייטית במזרח התיכוןהתפשטות

ארצות הברית .  הקשו על מיפוי תוכנית פעולה,עתהואז , ב"ארההכובעים הרבים שלבשה . מדינת ישראל

  .ישראלי-  הערביהסכסוך עבריבשני , כמו בריטניה הגדולה ,מצאה עצמה פעמים רבות

מסוג  התנהלות.  כשלים פנימייםתסיון למנוע חשיפי נמתוך  נבעהחשוף את המידעלא להמתגוננת הסיבה 

הידיעה כי הטרגדיה היתה " :נתמציי" ליברטי" על תולדות תקרית NSAההקדמה למסמך .  נדירהינהא הז

 עוד  היתה קשה לעיכול,ב'הלי קשר שגויים של ארהונשל ם ג אלא ,מוטעהי ישראלתוצאה לא רק של חישוב 

עשויה להביא את ה ת מול חוף סיני במלחמת ששת הימים היתתתצוהמ" ליברטי" ה שלנוכחותעצם  31".יותר

 לכניסת ותסדרת טעויות תמימה יכהולככל הנראה ,  זאת ועוד.רבה אילו התגלתהמבוכה ארצות הברית ב

 וניה הא. לכךאו יהיו מודעים, נוכוושקובעי המדיניות האמריקנית ברמות העליונות יתא בל, לחמהלמ" ליברטי"

. אזור המלחמהמ חקשאר הרי פקודותיה להשלוי ב שגוניתגרם  ש,צאה של ליקוי בקשרם כתוגבאזור נמצאה 

 אך ,דה לא רצויההיו ניסיון לתרץ עוב משרד ההגנה האמריקני ניפק שנותתוילעהחמקניות עות דההו, אם כן

זכורה  לעיתונות שקרית הודעה אותה .ות מסוגנוכמרבית הניסיו, כמובן, ניסיון זה נכשל. ערעורל תבלתי ניתנ

  .לרעה עד היום

ניסיון או אסטרטגיה " היא "טיוח" ההגדרה המילונית של? האם היה טיוח של היבט כלשהו של האירוע

 במשרד 2האיש מספר , נסא תת שר ההגנה סיירוס ו32".שערוריההו כמו פשע או שתיר מס להניםהמכוו

 אחראי י כי היה טיוח ואני היית,טענהלבאשר " :1994 במרס 24- בזה ספר כתב למחבר , ההגנה באותה עת

של ארצות הכוזבת הפומבית  לאור ההצהרה 33. גולדינג אמר שהיה טיוח,לעומת זאת. "נכוןזה ממש לא , לו

ארצות הברית מעולם לא . קשה לא להסכים עם הערכת גולדינג, "יברטיל"ה של תהברית על אודות משימ

כי ה חניההיא בדתה הודעה כוזבת לעיתונות ו. "ליברטי" משימתה המדויקת של בכנות מה היתההודיעה 

יחסים ה הביטחון ונת להגראוימאמץ ה זבמקנמרה וואנס ראו , אין ספק. לאירוע 34"לנושסיפור הכיסוי "תשמש 

העדפת התיאור של .  זכות הציבור לדעתהפרתראה זאת כ, עיתונאי במקצועו, בעוד שגולדינג, םידיפלומטיה

 אלא , האם היה טיוח של ההתקפהבשאלהתלויה לא של ואנס  "לא היה טיוח"או מסקנת  ,טיוח גולדינג על

  . במזרח הים התיכוןהכתחילה למשימלמ" ליברטי"את  NSAשלח עטיה סיבה שבב

קונגרס היה עניין מובהק למשרד החוץ ול, ציל. ב או ישראל"ייח טעויות שנעשו בידי ארהלטנעשה מאמץ לא 

בכל . כזאתשבמטרה למנוע הישנות טרגדיה , אמריקניים כשלים  בחשיפתובמיוחד,  כל העובדותחשיפתב

נשים אה של רבמספר ההח את הטעויות שנעשו לא היה מצליח לאור החקירות המרובות ויי ניסיון לטכל, מקרה

  .מעורביםה

ביר את הכשל ס על מנת להולא נעש" ליברטי"ימת ש או הטיוח ביחס למשקרית הודעה כי הה,חשוב להבין

מה להגן על במטרה  אלא , ביחס להתקפהם כלשהשגיםימת ויו או להסתיר טעו,או העוולה של אדם כלשהו

שר החוץ דין ראסק הסכים . מטייםדיפלוהיחסים הטחון ויבהאינטרס לאומי של ארצות הברית בתחום שנראה כ

  :"תמז"יזיה וו ַבראיון שנתן לערוץ הטל,עם ואנס

  

 חקורלבחון ול ים רצופים אמריקניממשליםכי היה טיוח במשך עשרים שנה מטעם , מר ראסק, הם אומרים: מראיין

  .פרשהאת ה
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ך לפעול למען י להמש עליך,התחושה שברגע שקורה דבר כזהכשאני חושב שפשוט , איני חושב כך, וה: ראסק

.אתה לא נותן לתקרית מסג זה להרעיל את כל היחסים, תורוקטיביטמטרות קונס
35

  

  

" ליברטי"נשלחה ה לל הסיבה שבגהוא סוער בגיןשניכר אך ,  קיים בעליל על טיוחמשמעותיויכוח 

 יותישראלה והטעויות ובשל, שהציבו אותה בקו הסכנה ,האמריקניות הטעויות ו דווקא בשללמשימתה ולא

  .ו להתקפהיכלשהו
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