
  

  

  תיאוריות קונספירציה – 9 פרק

  
  

ובין יהוי ז שמדובר בטעות בהמסקנהשל שלילה מוחלטת ת בין ו נע"ליברטי"יפת תיאוריות הקונספירציה על תק

.  של יוזמיהןאינטרסיםבאו , רצוןב, תיאוריות אלה בתפיסההכמה   שמקור,יתכן.  יוצאות דופן למדיהנחותכמה 

 או שאין ,תות טרגיות טעוירשרשבשל התקרית נגרמה ש ,סיקוב ה"ארה וות של ישראלי החקירות הרשמ14כל 

להלן הסותרות הקביעות אבל ,  לא היתה מקרה טרגי של טעות בזיהוית הישראלישהתקיפהכל הוכחה 

 האמריקני הציבורסיון מודע להוליך שולל את י נלפנינוהאם . "ליברטי"פרות הגדלה והולכת בעניין סהתקבעו ב

 םלו א,םהיסותיהם הוליכו אותם למסקנותיפת שככל שמדובר במי ,לא שנראה? ב"ארהבהחלטות ה ואת מקבלי

  .אינטרסיםשל בעלי קבוצות ככל שמדובר ב ,כןשנראה 

ר " יוכך ואחר ,היועץ לביטחון לאומי של הנשיא קנדי, באנדי' ורג'מקג? סיפורים אלהלצוץ ממשיכים מדוע 

העם : "ותפשטבר יסבמ, ונסון' בידי הנשיא ג1967- שמונתה ב,יכון המשבר במזרח התלענייניועדה מיוחדת 

 על אודות ך היא כמה מהסיפורים הביזאריים שעדיין רווחיםכראיה ל 1." אוהב קונספירציותניהאמריק

רבים בנושאים יפורי קונספירציה סו, האירוע יחמישים שנה אחר, 1963-קנדי ב. ון פ'ההתנקשות בנשיא ג

  .יםטסרובספרים ב ,תבי עתכ ושוב בובש המופיעיםאחרים 

 .ידי ישראלמידי ארצות הברית מאשר מ תבוסה יותר להשלים עם קלערבים אחרים לם וימצרלפטריוטים 

 משרת את האינטרסים ינומציאות אהכיר בגם אם הסירוב ל, הלאומי הכבודנשמר , במידה מסוימת, כך

 אתר מֵ שַ ל פוליטי אינטרסהיה , דעתההיו צריכים לש מציאות אוהיו מודעים לש, מנהיגי מצריםל. הלאומיים

  .ולנצחשאין , רב עוצמה חיצוני גורםהתמיכה הציבורית על ידי מיקוד האשמה ב

 כתב, "בדהאפר" המפלגה הקומוניסטית יומוןכעורך שכיהן , ערבי- אקדמאי סובייטי פרו, פרימקוב. יבגני א

  :1967 ביולי 27-ב ,"ליברטי "פרסם על תקריתבמאמר ש

  

תוך כדי תנועתם לאורך סיני בכיוון הגבול .  מעולים לשפה הערביתמומחים היו "ליברטי " צוותאנשיידוע שבין עכשיו 

כיוונית עם - קיימה תקשורת דו"ליברטי"הודלף גם ש. הם יירטו תקשורת מבצעית בין מפקדים בצד המצרי ,הישראלי

שעל פיו  תסריט פותח ,תיר כל ראיה של פעילות ריגול אמריקנית צורך להסעלה שכאשר ,ייתכן .תחנות רדיו ישראליות

 ,גרסה דומהלפי . צוות האוניהל יותכטרגשתוצאותיה התבררו , "ליברטי "ישראליות עלה תקיפת הטרפדות נערכה

זה כל , מקום מכל; "ליברטי" על ידי תקיפת CIAבדת שיתוף הפעולה עם וראש ממשלת ישראל החליט להסתיר את ע

  2. העולמית בעיתונותורסםפכבר 

  

, "שוחררה 'יונה'ה"שנקרא ששת הימים על מלחמת ברוסית  ספר עמיתיו כתבו פרימקוב ומה- כעבור זמן

 יחת לשל"ליברטי" ת שארצות הברית וישראל ניצלו א,זה נטעןספר ב 1968.3- צות בעשפורסם בברית המו

הוא " בישול", בלוחמה אלקטרונית .יים בסיני המצרתלכוחועם הוראות נסיגה " מבושלים"מסרים כוזבים או 

,  יותרמתחכומת ברמהאו ,  בלתי קריאלשבש מסר ולעשותו, למשל,  ניתן–ושינויים יירוט מסרים של האויב 
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תיאורית הזיהוי ן המסתייגים ממים רב. או לשבש את פעילותוהאויב את  להטעותתוכן המסר כדי  את לשנות

 את הסתירת לנעל מ" שעוד טוענים ושותפיו לספרפרימקוב .  מגוונות"בישול"ת  לישראלים יכולויםמייחס השגוי

   4."היה הכרח לביים תקיפה,  סיניתאת במערכזהשתתפות אוניה 

וההתקפה על ,  ישראל ולחמה באורח פעיל בערביםימין ארצות הברית לעמדה, פרימקובלפי גירסת 

ערבים . בלחימה במצריםב "ארהלהסתיר את השתתפות קנוניה עם ארצות הברית כדי מתוך  בוצעה "ליברטי"

גרסה עם  הערבית ההזדהות. נכונותוטענו לסיפור זה וחזרו על  , שרואיינו על ידי מחבר ספר זה,רבים

 על ם שניצחון הישראלי,של פרימקובמקביעתו הנחרצת  חיזוק נוסף שואבתאירועים  הלשסובייטית זאת 

דיווחים : "בריטניה וגרמניה המערבית, ארצות הבריתקיבלו מ שעוק מהסיראך ונבע  1967- בהערבים 

אין בכל אבל .  לא אומתו, תעופה ערבייםשדותים אמריקניים ובריטיים השתתפו בתקיפת וס שמט,בעיתונות

,  של ארצות הבריתת האימפריאליסטיהחבורה העקיפה הניכרת של המעורבותר את וסתבשום אופן כדי ל

  5."יתהישראליוזמה בית בריטניה וגרמניה המערב

 קיבלו הכשרה צבאית ים שקצינים ישראליןטענ, 1968- שפורסם ב,במאמר שכתב פרימקוב עם אחרים

 ו סיפור6. בווייטנאםקרבי רכשו ניסיוןם ג צבא מיוחדים בארצות הברית ובגרמניה המערבית ובבסיסי" נרחבת"

ת את האינטרסים של ברית המועצות לחזק את שרנועד כמובן ל, שאין לו שמץ תמיכה עובדתית ,של פרימקוב

  .על חשבון ארצות הברית השפעתה בעולם הערבי

ו של הנשיא נאצר בזמן כתשלשעבד ב, קאסם 7. מעניין אחר"בישול"סיפור לשגריר המצרי מחמוד קאסם יש 

מי בין  מפני שיירטה שיחת טלפון בין המלך חוסיין וןכוותמב תקפהוהליברטי  שטוען, מלחמת ששת הימים

, קאסםטוען , ישראל. הישראליםעל ידי שיחה זו  "בושלה" אך למעשה ,נשיא נאצרשהוא השהמלך חשב 

   . תקפה את ליברטי, ייחשףשתכסיס זהלא רצתה מכיוון ש ו, למלחמהעל מנת שיצטרף את המלך חוסיין הונתה

הישראלים .  מתוכםותלים בודדימיחד ישראל הקליטה שיחות ונאומים של נאצר וחיברה , קאסם לטענת

שותף כלל לא היה אלא שהוא , ת חוסיין לחשוב שהוא מדבר עם נאצר אתהשלולכדי לים אלה יהשתמשו במ

על  1967- ואלה עלו בהרבה ב, מעולות) ELINT –ל "מודא( ישראל פיתחה יכולות מודיעין אלקטרוני 8.לשיחה

 אפשר לשמוע אמירה של אי,  ביותר כיוםאבל גם עם הטכנולוגיות המתקדמות. ל הערביות"יכולות המודא

ולשדר את הביטוי או , דרושותהלים ישמורות את המההקלטות הלאתר ולשלוף מ, להחליט על התגובה, חוסיין

 שהישראלים הצליחו לבצע הישג הסכים אם אפשר לגם . מבלי לפגוע ברציפות השיחה"מבושלים"המשפט ה

  ?"ליברטי" ייורט על ידי "מבושל" שהמסר התדעלאיך יכלו , 1967- מרשים זה ב

, 1967 בינוי 6, בתאריך המדובר היא שסםאהתיאוריה של השגריר קשמעוררת בעיה עיקרית נוספת 

גם אם , בנוסףו. ימי הפלגה מחופי סיני 2במרחק היא עדיין נמצאה בשלב זה .  טרם הגיעה לאזור"ליברטי"

מדוע לא נחשף או הודלף יירוט  ,ם הישראליבידי" שלתמבו"את שיחת הטלפון האיכשהו יירטה  "ליברטי"נניח ש

  ?אי פעםזה 

 ,הוא גם אמר. "ליברטי"ורה על הטבעת ה משה דיין כי נודע לו ש,סם אמר למחבר ספר זהאהשגריר ק

 אין 9.כרוןיסי זק לנהל ט"ליברטי"ות שאבדו בוי הצשממשלת ארצות הברית אסרה על משפחות אנשששמע 

  .ת מטענות אלהח א באףתתומכוה ראיות שום

ובו העלה  10,)"מזימת הדממה" (Conspiracy of Silence מושון ספר ו פרסם אנתוני פירס1977- ב

להסיג את האוניה שכן חרף דרישתם  ,במתכוון "ליברטי" תהישראלים תקפו אפיה תיאורית קונספירציה של
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 1976ונה במהדורות מאי ויוני  זאת בראשהעלה טענהפירסון . הוציאה משםל ארצות הברית סירבה ,מהאזור

 ביוני 5בצהרי בסיני נקודה המיועדת שלה ה" מול" הגיעה "ליברטי",  על פי פירסון11."פנטהואז"של כתב העת 

פירסון מעולם לא ציין במפורש למי או איך הועבר , זאת ועוד. עבירה מידע לארצות הבריתחלה לה וה1967,12

בהחלט מעבר לטווח התקיפה של קו החוף " היתה "ליברטי" שקבעאבל , "ליברטי" בידי נאסףהמידע ש

 הוא לא אמר ממי או איך נשלח 13. סיניף להתקרב לחוהפוקד עליה" שדר" ביוני 8וקיבלה בבוקר " המצרי

  .השדר

 פקודות "ליברטי"וראשי המטות המשולבים לשדר להסוכנות לביטחון לאומי ניסו  ביוני 8בבוקר , למעשה

 ה היה נושא לחקיר"ליברטי"הכשל בהעברת פקודות אלה ל.  מייל מאזור הלחימה100מורות לה להישאר ה

 פירסון 1971.14-  בםועדת הכוחות המזוינים של בית הנבחרי שניהלה ברחבי העולםצבאית התקשורת של ה

  : כךהוא מסביר את המצב. בספרו זאתלא מזכיר חקירה 

  

 הוא שישראל הפרה תוכנית –שלות ישראל וארצות הברית  מלבד ברמות הבכירות ביותר של ממ–מה שאיש לא ידע 

. ינאים ישראלים בכיריםדמול הישראלי "המטכ, ונסון' בממשל גםפקידים בכירי, CIA שנהגתה בידי ,שנקבעה מראש

סוריה , ישראלשפיע על קווי הגבול בין תשלא , מלחמה מוגבלתעם הערבים היתה אמורה לנהל , לפי התוכנית, ישראל

לשגריר ישראל שיש לעצור בוושינגטון  ביוני נאמר 7ובערב , התוכנית את ההפרשישראל  גילתה "ליברטי"אבל  ,וירדן

.ת להשמיד את האוניהו בתל אביב פקודהוצאו ךשמונה שעות אחר כ. פותקאת ההת
15
   

  

יום לפני " (התוכניתשישראל הפרה את גילתה " ש"ליברטי"ליבת הסיפור של פירסון היא שהיתה זאת 

,  ביוני7,  ביום רביעישכן, טעון תמוהזה .  ביוני7ומשום כך הורו הישראלים להשמידה בבוקר ) שהגיעה לאזור

גדה הירושלים ו, שיח-שארם א, י בפומבי שישראל השתלטה על סינודיעל יצחק רבין ה"ל רא"הרמטכ

ש הגדה ו כיבברחבי עולם בישרו עלאלפי עיתונים ב אם לא ,מאותראשיות בההכותרות  16.המערבית

תוקף .  הגיעה לנקודה שבה יכלה להאזין למשהו"ליברטי" המערבי לפני שוהכותלים למזרח ירוש, המערבית

  17. ביוני8 בבוקר 0849- בך הגיעה מול חוף סיני בער"ליברטי"שכן , הסיפור של פירסון מתפוגג על קו הזמן

 בנקודה "ליברטי"הוא מציב את ,  למשל.וו ולא נבראלא הישמקומות ב בזמנים ו"ליברטי"פירסון מציב את 

יפון של סעל פי יומן השעה ש, 1967 ביוני 8 בבוקר 0850-מערב לתל אביב ב-  מייל מצפון28נמצאת ה

 ,N 31-27, "אלפא"לאחר הגעתה לנקודה ) דרום מערב (253 ° אותו בוקר היא פנתה לכיוון0849-ב, "ליברטי

34-00 E .18.לה מהעירשהיה  המרחק הקצר ביותר -  מערבית לתל אביב-ת מייל דרומי58-  נמצאה אז כהיא 

 טועןשכפי , "ליברטי"בין וושינגטון ו תיעוד של חילופי המסרים שוםב ולישראלים אין "לממשלת ארה, ועוד זאת

  .פירסון

" ,1975במשך קיץ  ""טהואזנפ" בשביל "ליברטי" כי קיבל את משימת כתיבת סיפור ,פירסון עצמו מודה

טיטו דה על ידי , קטאר,  סופרו לי בדוחא'ליברטי'נסיבות תקרית : " הוא הסביר19.ונזקק לכסף" מרושש"שהיה כ

. פגשתי אותו בתחילת אפריל בלובי של מלון אינטרקונטיננטל בדובאי. מפיק סרטים אמריקני, נגי האוורד

יה יהבות רעיון להקים לתחנתן לי בהתל, פלסטינאי-  אותי פרומחשיבף "אני עיתונאי חוקר וכי אשכי כשגילה 

  ." כסיפור חדש לגמרי'ליברטי'את תקרית 
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ניצח בקרב משפטי עם   שטען כי,"במצב מלחמה עם הישראליםהנתון אדם " את האוורד כמאפייןפירסון 

 רקע ברחבי העולם הערבי על האוורד הועלה על נס",  לדברי פירסון.ממשלת ישראל על הפצת סרט תיעודי

 ובבעלותשן לילה ובהצתת מועד" סוכנים ציוניים"אשים ההאוורד כי  ,פירסוןועוד מספר ." לו שהמשפטיצחון יהנ

  . על מנת לרוששו20"ערבית קיצונית-עמדה פרו"מפני שנקט 

שלא היה אפשר  ,סביר למדי. ריכזקק לסיפור מָ נ הוא -   העיקרי שלוהאינטרסמלמד על ספרו של פירסון 

ב " כי החקירות הרשמיות של ארהיםמאשרהמאמר או ספר  ,סנסציותרודף   או למוציא לאור"פנטהאוז"למכור ל

אבל יש , הסיפור של פירסון מבדר.  טעות טרגיתהיתה וכי התקרית ,ן מוצקותהומסקנותי וישראל נערכו כיאות

  ".אדם נשך כלב" או ככתבה עיתונאית נוסח, סיפורתלסווגו כ

 The Violation of the“ מאמר שכותרתו,  תעופה עצמאיהיסטוריון, סמית. רד ק' ריצפירסם, 1978ביוני 

Liberty” ") בכתב העת  )"'ליברטי'החילולProceedingsהניב גל של מאמרו של סמית 21.ב" של מכון צי ארה 

 את פוסלסמית . מתוכם פורסמו 18; מתבוניים ועד רגשניים ביותר, מחייבים ושוללים  רבים למערכתמכתבים

  כי וטוען שהישראלים תקפו ,טעותנבעה מרית  שהתק,ההסבר הישראלי

 על ניצחונותיה הצבאיים עד מידעמה של ישראל היה למנוע משאר העולם חחלק חיוני של תוכנית המל

  .רתמגם כעובדה מוגישיהיה אפשר להצ

 האזרחית של ההאוכלוסיישקט גדול בקרב - זאת איתקשורתיתהאפלה חוללה שלושה -לאחר יומיים

ששו מלחצים של  חמנהיגי ישראל. המעצמותן מ להסתיר את מהלכי המלחמה ב יותרו חשאבל היה, ישראל

טחונה העתידי של יחיוניים לבכבו יאת השטחים שהחשבטרם יכבשו הפסקת אש  כונןהעל ל-מעצמות

ערפל " שהוטל בזהירות רבה כל כך סביב , שניסה לחדור מסך עשן זהאמצעירך לסכל כל והיה צ. ישראל

  22.ל הרגי" הקרב

  

) PR 5 ("פאנאיי" שהיפנים התחרטו על הטבעות ספינת התותחים האמריקנית ,סמית מסיים בהערכה

ללמוד אם יש : "מסכםהוא  23."ליברטי"תקרית ל ע הישראלים התחרטו יותר מש1937- בנהר ינגצה בסין ב

.... הן רק אינטרסיםיש ל. 'חברים' הוא שלאומות אין אזי, 'ליברטי'חילול הפראי של ה מזמני-עללקח מחדש 

   24." ישרת מיטבית את האינטרסים שלהןשלדעתןמונחות לפעול בהתאם למה , בכל מערכת נסיבות, אומות

וגם אינו מתייחס לראיות הרבות שמעידות , סמית לא מביא ראיות לאישוש הערכתו על חרטות ישראליות

 היה רואה את תאחר,  התקריתבעקבות שהתפתחהראה את תעבורת המסרים א  ל,ככל הנראה.  ההיפךעל

ישראלים המומים בעליל ה ":בו צייןש, ברבור בתל אביב לשר החוץ ראסק) וולי(רת לווהמברק מהשגריר ווו

  : גםות כוללרשומות הת25."מהטעות ומביעים התנצלויות כנות

 1967 ביוני 8מיום , לשר ראסק ,  הרמןםאברה, מכתב תנחומים משגריר ישראל בארצות הברית •

 1967 ביוני 8לשר ראסק מיום , אבא אבן, ק תנחומים משר החוץ הישראלימבר •

 ונסון'מכתב מאבן לנשיא ג •

, מצייןה, תל אביב, ב"לשגרירות ארה) 67 יוני 081815Z (1967 ביוני 8- מסר מהשר ראסק מ •

פניו הביע לבאטל ש] לושיוס[עוזר השר  תוך שעה בזמן פגישה עם] התקיפה[למד על זה ] הרמן"[

 "ערו העמוקאת צ
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 ,ב"לשר החוץ של ארה) 67 יוני 090810Z(ב בתל אביב "משגרירות ארה 008296' מברק מס •

 ב" לנשיא ארה,לוי אשכול ישראל ,תשמבקש להעביר את תנחומי ראש ממשל

 26חות הרוגי התקריתפהתנחומים ששלח שגריר ישראל בארצות הברית למש מכתבי •

  

, כנות חרטותיהםבעם עמיתיהם הישראלים שוכנעו אז נפגשו לפחות הדיפלומטיים האמריקניים ש ש,נראה

  .שנים אחר כך וכתבשנ,  סמיתדברי שונה בעליל מבשונה

הוא . האוניה אמריקניתששהישראלים התוקפים ידעו  ,לקביעתו של סמית במאמרו כל ראיות תומכות יןא

ההישג  היקף  עלמודעהברית ללמנוע מארצות כדי  תקפו םתו שהישראלינ התייחסות לטעמתוךגיע למסקנתו ה

שלא היו כל דוברי עברית , ו למשלמ כ,דותבסמית מתעלם מעו.  אחר הצהריים1967 ביוני 8- בהםשל הצבאי

, בנוסף.  פעולות צבאיות ישראליותעלת מעין בזמן אייכלה לספק מוד אה ליך האונלפיכ ו,”ליברטי“על סיפון 

נקודה צפונית הרבה יותר מהאזור . הרחק מצפון לה, בחיפהמפקדת חיל הים ו,  בתל אביבהל הית"מפקדת צה

  .אוניהסמית לשייעד  דלתפקייותר הרבה מתאים  םלהיות מקויכלה  ”ליברטי“שטה שבו 

צחונות הצבאיים י את מלוא היקף הנו חשפולפניו ביוני 8-ם בל ברחבי העושפורסמושות דאבל הח

כתב לענייני ,  אלפרד פרנדלי.ירופיים ואיםנים אמריקנייתוע  הראשיות שלת בכותרוווצגהכפי ש, יםהישראלי

היטיב ,  פרס פוליצר לעיתונאות חוץ על כיסוי מלחמת ששת הימים בישראלחתן, "וושינגטון פוסט"חוץ של 

 :פרנדלי אומר, Proceedings- ב סמית שלותו למאמרבוגבת. תיאוריית סמיתעמוד על איכותה של ל

 למנוע מארצות הברית  על מנתן הישראליות הפיקוד העליד נעשתה בפקו'יליברט'פה על קשההתהתיאוריה "

על או  ,ים לפני כןימו למעלה מיב בתל אביתרועה בקול ם שפורס,עריש  לדעת על כיבוש אלומהעולם

, שעה כמעט מדי,  יום יוםזהוכרגם עליה ש, חות הישראלים אל או בקרבת התעלהוהתקדמות נוספת של הכ

  27."חסרת שחרפשוט 

 Ropes of Sands: America’s Failureמושו ספר 1980-  ברהוציא לאו, לשעבר  CIAקצין, וילבור אבלנד

in the Middle East ) "ר את העמדה תסוה ,)"שלונה של ארצות הברית במזרח התיכוןיכ: לים מחולחב

שרה מחדש ווא, 1967 ביוני 13-הרשמית של סוכנות הביון המרכזית כפי שהוגדרה בתזכיר המודיעין שלה מ

 עדיייזוס אנגלטון ל'יימס ג'ג CIA-בכיר הל ונסון אישר' שהנשיא ג,אבלנד מציין. ךבפומבי פעמים רבות אחר כ

 אבל ,המתחאת ישראל תפחית כי עדיפה משארצות הברית , סגן שגריר ישראל בוושינגטון, ים עברוןראת אפ

הוא . CIAיג פיסת מידע זאת לאחר שעזב את  שהש, אבלנד מסביר28.לא תתערב לעצירת התקפה על מצרים

  :מציין

  

ר וטי ניתי למימי חוף ישראל על מנת לאפשר לאונ"ליברטי"הובהלה , בהתאם לפקודות ראשי המטות המשולבים

 מסיבה ,ה לא שוגרה לבד"ליברטי". ב אחרי הלחימה אם ישראל תתקוף את מצריםוקשורת מתוחכמת זאת לעקת

 סייע CIA- הפנטגון ידע ששכן, מדגם פולאריס" קסון'אנדרו ג"הוצבה הצוללת הגרעינית מתחתיה . חשובה עוד יותר

 חץ בהם ראשי ןלים שניתן להתקייסיפקה לישראלים טארצות הברית , ףסבנו. לישראל ברכישת יכולת גרעינית

.אטומיים
29

 הצבא עלה מחבמלגבור ל מנתעל מש בטילים בליסטיים ת להשייאלץבמקרה שצבא ישראל , באופן זה 

 ר גם את ישראל וגם את רוסיהילהזה  שתאפשר להבעמדה ארצות הבריתנמצאה  ,הסובייטיםהמצרי המצויד על ידי 

  .ובה מיידיתג תחוללנשק גרעיני תשהפעלת 
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 מנת לע... ת למצריםותקפה שישראל מעולם לא התכוונה להגביל את ה, מבהירים"ליברטי"סרים של מיירוטי ... 

  ....ליברטילהשמיד מייד את משה דיין פקד על מטוסיו והטרפדות שלו , ליל זה מידע מפידהשמל

? מדוע... ביטחון לאומי יקולי שמחסהתחת  "ליברטי"על כל פרשת  של סודיות טה מעמידב הטילה "ממשלת ארה

 ילמדו והערביםהרוסים לא מעוניינת ש אם ארצות הברית : באופן בוטה את עמדת ממשלתוהבהירשר הביטחון דיין 

לפני פרוץ  שיחותיו של אנגלטון ועל, סוכנות הביון המרכזית במזרח התיכוןוות משותפות של המוסד אית חשו פעוללע

 מחאותשם קץ לזה . המלחמהממה נבעה  יתבסוגי שאבדה וניתיש להפסיק לעסוק באוניה האמריק, 1967-בהקרבות 

!האמריקניות
30  

  

ה לו גישה תשהי, בטענתוספק יחסות אליו בביקורתיות ומטילות מתי של אבלנד ו מקצועיות של ספרסקירות

שהתייחס לספר של אבלנד בכינוס שאורגן , רד הלמס'ריצ  CIAראש. שלו" םיגילוי"גבה את ההמאמינה למידע 

 למלחמת ששת הימים במרכז לחקר ענייני חוץ של מכון 25-פרקר ונערך ביום השנה ה. רד ב'בידי השגריר ריצ

  :אמר, יניה'וירג,  ברוסלין,ד החוץרשל מששירות החוץ 

  

 יש לה עובדים לשעבר ,הסוכנות לביטחון לאומילרוע מזלה של  -  של אבלנד ואחרים'לוחבלים מח'... ספרים כמו"

."גמורדיון  רובם פשוט בִ .לא בהכרח מבוססי עובדות, מרושעיםשכתבו ספרים 
31

  

  

 שני סיפורי קונספירציה על תקרית העלו ,1991במבר  בנו6- מ"וושינגטון פוסט"בבטורם , אוונס ונובאק

. 10בפרק להלן נדון  האחר; 1967ב בלבנון ביוני "שגריר ארה,  באחד מהם מעורב דווייט פורטר32."ליברטי"

  :מתאר באורח דרמטי ובהירהטור . ןבטלפוקצרות  אוונס ונובאק ראיינו את דווייט פורטר

  

 מייל 15  במרחק"ליברטי" כשהבחין ב,ישראלי לתל אביב' ב מיראזרק-ציץטייס מפשידר !" ה אמריקניתוניזאת א"

  .1967 ביוני 8-מצרים ב-מחוף ישראל

 שנמסרו ,השדרים המפוענחים. ל"ב בביירות יירטה מסר מבוהל זה ואת תשובת מפקדת צה"שגרירות ארה

זהרת הטייס ופקדה עליו לבצע התשובה מתל אביב התעלמה מא. אותו ואת מטהולם ההיכו ב ,לשגריר דווייט פורטר

  .את משימתו

  

 היה טרוד אאבל הו, שגריר פורטרחרידה את הרדיו המיורטת המדהימה הה תרתעבו: "מרומשיך ואמהטור 

שגרירות ה מרבית סגל לרבות, ב" של מאות אזרחי ארהחירוםרגן פינוי יהוא א. במשימות רשמיות בביירות

עד אלה  עובדות בלבושמר הוא . ארצות הברית מהמזרח התיכון  אתגרשים קראו לי קיצונים ערבשכן ,שלו

  . אליופנינוש

  מטוס תשדורות בין,ראשית.  פורטר מעלות כמה השגותק לשגריראנס ונובוואשמייחסים הקביעות 

  33.לאופק מעברלא , הי ראיוג ויכלו להישמע רק בק"ומפקדת חיל האוויר בתל אביב נעשו ברדיו תא' המיראז

 מייל 180מהלך , עריש  ליד אלטס 'המיראז.  נמצא בגובה פני הים1967- ב בביירות ב"רות ארהשגריבניין 

 123  במרחקקלט יכלה להיוג של"תשדורת תאכי אז ,  רגל10,000היה ברום של ' אם המיראז. משם לפחות

וח שמיעת  טייסים מה טויידע לותמיועדה , של משרד התחבורה האמריקניתיקניותאות החנוסלבהתאם  (מייל
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ברום גבוה דיו לקליטת , בחלל כמו מעבורת החלל' המיראזטס  אבל אפילו 34.)ם שלהם"תג/ג"תשדורות תא

 מטוסלמורה הבה ואיך יכלה השגרירות שם לשמוע את התג, ג שלו בגובה פני הים בביירות"תשדורות התא

  ?בגובה פני הים בתל אביבשששודרה כביכול ממפקדת חיל האוויר , לתקוף

 כזה בממידע חשו, דיפלומט מוערך ומקצועי, יתעלם השגריר פורטרהיא מדוע , חשובה יותר ,ה נוספתשאל

 ? שנה24  כעבור טלפוני קצרןק בראיואנס ונובווף אותו לאשח עומד?  החוץדשרמשהו בימישתפו עם ולא 

השגריר סיפר שר ופי שונה משמעותית מהס,1991 בנובמבר 6-  בשפורסם ,קאנס ונובווהטור של אש, מוזר

  .1991 בנובמבר 21- פורטר למחבר ספר זה בראיון ב

עם  בזמן הראיון .מייצג את ארצות הבריתהלשגריר פורטר מוניטין טובים וקריירה מצטיינת כדיפלומט 

אמר ה טבאותה הקל 35. זה להקליט את הראיוןספר ואישר למחבר ,מחבר ספר זה הוא היה ערני וכשיר

ש רח שאירוע זה הת,הוא התרשם. תםוהוא לא זכר מי מסר לו א. 1967 ביוני ם שראה כמה תמלילי,השגריר

והורה אחר כך לשרפם כי השגרירות   שקרא כמה תמלילים,הוא זכר. "ליברטי"יום תקיפת , 1967 ביוני 8- ב

בניגוד לטור של אוונס . ף יפרוץ פנימהוהאספסש והשגריר חשש ,היתה נתונה במצור של אספסוף רחוב

השגריר פורטר אישר בפני מחבר ספר , "תעבורת רדיו שיורטה" שתיאר את הנתונים שראה השגריר כ,ונובאק

 שלא ציינתי כי היירוט נעשה על ידי השגרירות או ,אין ספק"כי , 1991 בדצמבר 14- יד מ- כתבב במכתב ,זה

  36".בתוכה

ום שבו התקיף יה העלתה כי ,ב על פי תקנת חופש המידע"למשרד החוץ של ארהשהוגשה שאילתה 

אירוע על  שזכרונו של השגריר ,מכאן.  ביוני8לא , 1967 ביוני 6ב בביירות היה "האספסוף את שגרירות ארה

  אוונס ונובאקםפרטי הראיון הטלפוני של השגריר פורטר ע. אינו מושלם ,לפני כן שנים 24 שהתרחש ,מתח-רב

 ידו של בותכתובת בכת, מחבר ספר זה עם השגרירהמידע בראיון המוקלט של . מחבר ספר זהלא מצויים בידי 

יחד עם , תיעוד זה.  להם כביכולסיפרק אה שלדברי אוונס ונובזת מי מספרים סיפור שונה בתכל,השגריר

את הטור של אוונס ונובאק לא דיווח במדויק שמרמזים , ג"ת ההאזנה לתשדורות תאו על יכולידת העובעמידה

  37. השגריר פורטרדברי

  Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israelאת 1984-ין פרסם בסטיבן גר

  38)."היחסים החשאים של אמריקה עם ישראל מיליטנטית: לבחור צד"(

 שחיל האוויר האמריקני ,גרין טוען. כשמשאלי ברורה ריש- עימות הערביבצד הערבי עמידת המחבר לימין ה

 הוא מתאר את RF-4C.39פנטום  צילום-ה מטוסי סיורעארבב 1967-שראל במאמץ המלחמתי של יסייע ל

  ."ליברטי"טי הרדיו של ו יירמתוך הזסיוע אמריקני על היוודע סיון למנוע מהעולם לי כנ"ליברטי"תקיפת 

ב " ומאוחר יותר כשגריר ארה,ב בקהיר" כיועץ מדיני בשגרירות ארה1967-ששירת ב, פארקר. רד ב'ריצ

 את סיפור בפסקנות סתר  ובו1997-רסם בי בחן סיפור זה במאמר מפורט שפ40,ת ערבינודממבכמה 

ם מנ הא:ותיתהמעורר אכן הסיפור  41. ישראל במלחמת ששת הימים לימיןהשתתפות חיל האוויר האמריקני 

 בכך שהורתה לאנשי חיל ה שנה את השתתפות חיל האוויר של30 במשך בסודב לשמור "ממשלת ארהיכלה 

נבצר מדוע , אם כן? לבלום פיהם –כמה וכמהם מנו  ואין ספק שה–ב שהשתתפו בה "של ארההאוויר 

היו רק  "ליברטי"על סיפון ידע זה משהיו שותפים למי ? "ליברטי" צוות לגבי נוהל וב לקיים אות"ממשלת ארהמ

, צוותי קרקע, סיםאם כמה וכמה טיי, לשמור סיפור זה בסודבוודאי יכלו אלה . סודיות היא עסקםש, NSAי שאנ

  .ומפענחי תצלומי אוויר יכלו לעשות זאת
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ב במלחמת ששת "פעילות חיל האוויר של ארהגילו את  , או איש צוות אחר,"ליברטי"ב  NSAאם אכן יחידת

ואחרי כן הבינו שהותקפו בידי ישראל במטרה ,  פעילה בהתשלא לדבר על השתתפו, צד ישראלבהימים 

.  לספר את הסיפור ליברטיאיש משורדיכי במשך ארבעה עשורים לא התייצב תר ר ביוזמו, ק מידע זהילהשת

 תאוריהאם . את לא אחת מהןזאבל ,  התיאוריות שלהםבהשמעת למדי נייםקולהיו שורדי ליברטי , ליכמצוין לע

  ? ששרדוהקורבנותמדוע אינה נתמכת בידי , זאת נכונה

שהיתה קנוניה  "–על פי המאמר של פארקר  - " נמרצותהכחיש  ",רד הלמס' ריצ,לשעבר  CIAראש

לבחור " ,אין כל ממש בהאשמה שבספרו של סטפן גריןש,  הוא גם העיר".1967- כלשהי בתישראלי-תאמריקני

שמעו על לא מקנמרה והלמס . ך המלחמההלבמ תו שטייסת סיור אמריקנית ביצעה בשביל ישראל משימ,"צד

  42. לפחות אחד מהםו שלשלא היתה אפשרית בלי ידיעת, משימה כזאת

 "ליברטי"התוודע לתקרית לאחר ש ,1993- בורן ב. ון אי'ר ג" נקט ד"ליברטי" לתקרית , שונה,גישה נוספת

 :”The USS “Liberty,ומאוחר יותר ספר, כתב דיסרטציהבורן . יימס אנס'מאת ג" 'ליברטי'הסתערות על ה"

Dissenting History vs. Official History )"לעומת היסטוריה חולקתריה והיסט: 'ליברטי'ס א.אס.יו 

זר על כמה וחו, אמריקנית שהמטרה היא אוניה ה בטיעון שישראל תקפה ביודעתבורן תומך כללי). "רשמית

מחקרו ממעיט מאוד בהסתמכות ו,  של אנסעל ספרו בעיקר מושתתתיסתו פת. ן כל קשרהאנקדוטות שאין ביני

   . שביצעלמחקר המוגבבטיפולו ב  כראוידיקפמוא אינו  היתר על כן. מקורות ראשונייםעל 

ן אכן מהיו 43."0838-  שיחת טלפון ממקנמרה לנשיא בכולל ביוני 8ן היומי של מהיו"ש, למשל ,הוא מציין

א  טעות זאת ל44.יא למקנמרהש מהנאיא אלשהיא לא היתה ממקנמרה לנבל א,  בין השנייםחה זאתיד שעמת

  . זו שמעלה בורן על יסוד שיחה המדהימותטענות לא הוהיתה נראית משמעותית ל

מן ז 0826-  ב"סרטוגה" מסיפוןאת המטוסים שהוזנקו " פקודה קולית אישית"בהחזיר שמקנמרה , בורן טוען

כל הראיות הזמינות קובעות כי אף מטוס לא היה יכול להיות מוזנק , ראשית.  זמן סיני1426, שינגטוןוו

 אוניות ןשינגטון וביולא היה כל ערוץ טלפוני מאובטח בין ו,  שנית.שינגטוןוומן  ז0850מנושאות המטוסים לפני 

 פקודת טוען שמקנמרה נתן את , שעליו מסתמך בורן,)8ראה פרק (ויד לואיס והסיפור של דיי. הצי השישי

 ן מת את מקנמרה בפנטגון בשעתםד שבורן ממקובע, ידי הנשיאבמיד ה שר אוההחזרה מהבית הלבן וכי היא

 שר ההגנה מקנמרה אמר אישית למחבר :זאת ועוד. ת המטוסים להחזר, כביכול," הקולית האישיתהפקודה"

 ירלהחזשנתן שהו בצי השישי וכי הפקודה היחידה י כי מעולם לא היתה לו התקשרות קולית עם מ,ספר זה

. תקיפהל הערית ארצות הבמטוסים היתה מחדר המצב בבית הלבן אחרי שהתקבל מידע שישראל עדכנה את 

  שכל מטוסי הצי השישי שהוזנקו,ריםת הצי השישי מאשותרשומות תעבורת המסרים וההיסטוריה של פקוד

 זמן 1125-ב ,ות ההחזרה שלדכבר הוחזרו בידי אדמירל מרטין לפני שמקנמרה נתן את פקו "ליברטי"להגנת 

היחידה שעסקה באיסוף מודיעין [ל הצי ן שוטחישל קבוצת הב "ליברטי"על  מצונזרתיק הב.  לערך,ושינגטון

נמצא , )1985 באפריל 11- שוחרר מסיווג ב( במרכז ההיסטוריה של הצי ןהזמי ,]ובמניעת מודיעין מיריבים

קוק לבקש כי יעביר טלפונית לשר ההגנה ם "אלטלפן ל, NSAראש , ל קרטר"רא. 081415Z " :הקטע הבא

 ם"אל. נים להשיג את השר מקנמרה אישית בטלפון לא צלחוניסיונות ראשו... "ליברטי"מקנמרה מידע על 

 שהשר ,בורן טענת]." שינגטוןו זמן ו081430Z] 1030-תומס נשאר על הקו עד שהשר מקנמרה בא לטלפון ב

ל מחקר לא שנו או תוצאה ו היא באורח ברור פרי דמי,שינגטוןו ו זמן0826- ב"ליברטי"ע על תקיפת דמקנמרה י

  .ושלםמ
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 :They Dare to Speak Outאת ,לשעברקונגרס ארצות הברית חבר , פול פינדלירסם פי, 1985- ב

People and Institutions Confront Israel’s Lobby,) "סדות מתעמתים  אנשים ומו:גלויהם מעזים לומר ב

 45. רביםדיוקים עובדתיים- וריות קונספירציה תוך אי על כמה תיא6שחוזר בפרק  ,)"ת הישראלישדולהעם ה

נה להגיב כמעט כמו ... דקות בלבד30נמצאה במרחק "ב "פינדלי מציין שנושאת מטוסים של ארה, למשל

 מייל 500 במרחק מעל ות שנושאות המטוסים נמצאוקובעה,  פינדלי מתעלם מהתרשומות הרשמיות46."ידיתימ

חר שהסתיימה למעלה משעה לא, ניי זמן ס1602 הראשונים לא הוזנקו לפני יםכי המטוסים האמריקניו

  .פהיהתק

פ ואת הצד הערבי "ים האמריקניים הראשונים שאימצו את אשקקוחד המחאפינדלי היה חבר הקונגרס 

לרבות , פינדלי הסתמך בעיקר על סיפורו של אנס.  בספריוות היטבמוצג עמדותיו. ישראלי- בעימות הערבי

סוד " מניע הזמת. ובאה על סוריהה הישראלית הממשמשת פסוד ההתקת ריהמניע לתקיפה היה שמשהרעיון 

  .לי לעהובאה רכב" ההתקפה על סוריה

ישראלים ה יום לפני התקיפה שנודע CIA-לפינדלי שגורס , לטענהכלשהם מבלי להציע מקור או סמכות 

 שיחת תיאםמחבר ספר זה . וממנמ מקגונגל שמע סיפור זה והוטרד " אל47. להטביע את האוניהיםתכננמ

ומחבר , ון האדן'ג, 1967-ב בתל אביב ב" בשגרירות ארהCIAראש תחנת , מ מקגונגל"אל בין טלפון משולשת

, שהיה מעורב באורח הדוק,  וכי הוא,ר זהו כי אין כל תיעוד התומך בספ,מ מקגונגל" לאלראישהאדן  .ספר זה

  . מאומהלא ידע על כך

, "אמריקה"את המטוסים וש נ מפקדאז, אנגן) דון. (אדמירל דונלד ד-את תתגם חבר הקונגרס פינדלי מצטט 

 לא יכולתי סתם  אבל, מותקפת'ליברטי'ידענו שמנם א.  ביותרקפדניתונסון היתה שליטה 'לנשיא ג: "כמי שאמר

בטח ש שראנגן אי, מאוחר יותר (49.אמר זאת אי פעם ש אדמירל אנגן הכחיש48."ללכת ולצוות על הצלהכך 

 50.)" ולוחמיםכנפיים" (Wings and Warriors בספרו בהערה ,"ליברטי" תקרית עלקר של מחבר ספר זה חבמ

שהו מכניסים כאם אי. אל תענה לאף שאלה: " מפורשתהפקודמי שהוציא  את אדמירל קיד כטמצט פינדלי

 אדמירל 51." לומר משהו אחררשאיאינך .  וכי ישראל התנצלהתעוטזאת היתה כי אתה יכול לומר , אותך לפינה

צל כבד  אלה מטילות עובדות. שייחס לו פינדלי הדבריםאת פעם -איספר זה כי אמר  בפני מחבר הכחישקיד 

  .ל פינדלי כולהש עבודתו עלספק של 

 :Warriors at Suez,הקודםספרו .  על המזרח התיכוןו את השני בספרי1984- בפירסםדונלד נף 

Eisenhower Takes America into the Middle East52) "קח את אמריקה ונהאואר לאייז: לוחמים בסואץ

 Warriors for Jerusalem, The Six Days That,הספר השני. 1981- בראה אור, )"אל תוך המזרח התיכון

Changed the Middle East) "עוסק , )"ששת הימים ששינו את המזרח התיכון, הלוחמים על ירושלים

הוא .  מכוונת על אוניה אמריקניתשהתקיפה הישראלית היתה תקיפה, שם נף טוען 53."ליברטי"בתקרית 

תשובה לבקשה ה ו,ליווי חמושקבל  מהצי השישי ל"ליברטי" תבקשגבי  במעט מידע מוטעה לו סיפורתמתחיל א

: מפקד הצי השישי אדמירל מרטין השיב, שלליווי חמו] 'ליברטי'[לבקשת האוניה  ":1967 ביוני 6', ביום גזו 

לא משתתפת בעימות ולא מטרה , ת באורח ברור במים בינלאומייםב מסומנ"ה של ארה היא אוני"ליברטי"'

 ו יוכלןלוימטוסי ס, הבטיח אדמירל מרטין, במקרה הבלתי סביר של תקיפה. 'ה בידי אומה כלשהיפסבירה לתקי

  54."הבקשה נדחתה. ותק ד10ה תוך ימצא מעל האונילה

שהתמקד בעיקר על תעבורת ,  ר"סדוח.  בשום מקום,ודחייתה ,ור בקשה זתמחבר ספר זה לא הצליח לא

- בידי תת"ליברטי"ף לדחיית בקשת נהמקור היחיד של . כאלהשמסרים  לא מכיל, המסרים הנוגעת לעניין
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 מספק לאאבל , רו שהוא זוכר את המסר מילה במילהספומציין ב , זוכר מסר כזהןאנג.  הוא אנסמרטין אדמירל

מרים שהם היו נ, מסרים אלהילו באמת התנהלו  א55.סרההראיה פשוט ח, על פי אנס. הציטוט או אסמכת

כן ש,  וקרוב לוודאי באוניות אחרות או בתחנות חוף"ליטל רוק"על הסיירת  שות מפקד הצי השישיומבתרש

 , נרחבתקנוניהנדרשת . "הלידיע"מקובל לשלוח העתקי מסרים לאתרים אחרים , "לפעולה"בנוסף למכותבים 

  .על מנת לארגן את היעלמות תרשומת מסרים אלה, המערבת אנשי צי רבים ביותר

 מאשר 56,בהערות בסוף ספרו, נף.  מהסתמכותנו על אנס גם הואפגם נוסף הנובעלוקה במה של נף שההא

 לוחהיתה סמכות לש ,ת הסיגינטמפקד יחיד, דייב לואיס] ן'רס[ל"  שכתב לו כיל מכתב מאנסעהסתמך  כי

 , מכל מקום.לא ראה אותומקגונגל וייתכן שדייב המסר הוכן בידי  .למפקד האוניהתם ולי להראמסרים ב

 שאכן היתה ללואיס סמכות לשלוח מסרים ,נראה." ת ונדחתה בבוז בידי אדמירל מרטיןיהבקשה היתה רשמ

 סיגינטעולות על פולדווח  הסוכנות לביטחון לאומי ל להתקשר עם ו לואיס יכ- למפקד האוניהם בלי להראות

ס יאו כי לל,ב יתקשה להאמין"אבל כל מי שבקי בנוהלי צי ארה. את מפקד האוניהבתמונה שלו מבלי לכלול 

מבלי , טחון האוניהיקשור לתפעול ובהל מקגונגל בנושא "להתקשר עם מפקדיו הישירים של סא" סמכות"היתה 

  .לערב אותו

 של םלהתקשר ישירות עם מפקדיו הבכיריסמכות  ביוני 6- בהיתה ללואיס אכן ו,  נכוןאם מה שאנס כתב לנף

תחת פיקוד ושליטה של אדמירל  "ליברטי"נמצאה עדיין  אותו יום שהרי,  יד ורגלזהסיפור עדיין אין ל, מקגונגל

מפקד , אדמירל מרטין-  תת שלפיקודולליברטי הועברה . ב באירופה"כוחות הימיים של ארההמפקד , מקקיין

קצין מקצועי שלא במסלול , ב"המחשבה שקצין קריפטולוגיה כפיף בצי ארה. 1967יוני  ב7- ב, הצי השישי

בקש סיוע וי, ב באירופה"ואת מפקד הכוחות הימיים של ארה, יעקוף מפקד אוניה שבה הוצבה יחידתו, פיקודי

  .ת נתפסישוט בלתפ ,ות האוניהחממפקד צי סמוך בנושא של בטי

יע מעל ג להוכלוון ילמטוסי סישאדמירל מרטין אכן הבטיח - וכי תת,נשלחאכן המסר כי  ,לצורך הדיון, ניחנ

-  במרחק למעלה מנמצאונושאות המטוסים האמריקניות הסמוכות ביותר ? ייתכןאיך זה .  דקות10האוניה תוך 

מטוס הקרב המהיר ביותר על סיפון נושאות , F4-B לפנטום ."ליברטי" של ה מייל מאזור הסיור המוקצ500

 ,"ריומבער אח"במצב .  דקות להגיע לליברטי60לפחות , קולית מרבית- במהירות שיוט תת, נדרשו, יםהמטוס

ו להגיע מעל כל המטוסים לא יבל במצב זהא,  דקות30 עד 20 הזמן למטרה היה 57,קולית-במהירות על

אדמירל - אם תתה.  לאוניהתם מתרוקנים מדלק זמן רב לפני הגעיוי הרומבער אחאילו הפעילו כי , "ליברטי"

 , סביר יותר לאהאם? יכל לספק שהבטיח סיוע שלא  עד כדי כך ביצועי מטוסי הקרב שלולא הכיר אתמרטין 

  ?פשוט לא מדויק,  בשום מקוםאותרשלא , כרון אנס על מסר זהישז

 לראש הממשלה הסובייטימיד זאת  דיווח הוא ,"ליברטי"ונסון על תקיפת 'נודע לנשיא גאשר כש ,נף מציין

  : ממשיך ואומרנף .קוסיגין בקו החם

  

ממש ונסון הראה ברורות 'ל גשממ. יקנירהעם האמאבל לא , "ליברטי" על תפה הישראלייהקרמלין ידע עתה על התק

  . מחשיבות התקיפהלהמעיטאת נחישותו מתחילה 

 ,סת הישראליםלקבל את גרונסון 'ממשל ג פקידי ונט, התקיפה היתה לגמרי בשוגגשספק על  נמסרלמרות ש... 

 ייתכן שזו היתה תוצאה. פעולה מסוכנת כזובב "מיכת ארה ת מדוע יסכנו הישראלים אתהביןלא מאחר שאיש מהם 

, ה המקרהז היה ואבל אפיל. ןי לא היו כל תימוכאפשרות זולגם אם כי ,  קלה על ההדקוידששל פעולת מפקד מקומי 

  .ל הממשלהקודת הדרגים הגבוהים שפלא מדובר בפעולה עוינת ב
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שתפסיק את  כלו להפעיל על ישראל כדיוהם זקוקים לכל ההשפעה שיו שהנשיא ויועציו ידע, מעבר לחוסר ראיות

, בסופו של דבר. אש- שינגטון להשיג הפסקתו יכולת ואתר בנקודה זאת היה רק מחליש יעימות רגשי יש. הלחימה

.עד לסיום הדוח שלו  פהבלוםוו לטצנתר  וכל הי, את התקיפהרהמשימה לחקוקלארק קליפורד הוטלה על 
58
.  

  

תיאוריה נדרש לשוב ו ,פהישפקד על התק, סיפור על שר הביטחון הישראלי משה דייןגם נף מספר 

  59."ישראלים לא עושים טעויות"ש

ידעו מכמה מקורות  החוץ דין ראסק ושר ההגנה רוברט מקנמרה רש, ונסון'אמנם נקבע ברורות שהנשיא ג

על , אלוף אהרון יריב, ן"ראש אמשל לרבות הודעה ספציפית , ת ובאהשהממשמ" סוריהל עהמהלומה "על 

הוא לא  . אותו לארצות הבריתהעבירהזה ו" סוד" גילתה "ליברטי"ש ואומר נף מעוות את העובדות .התוכנית

. ב" ישירות עם ארהקשרמסוגלת להת היתה  לא"ליברטי"לארצות הברית בשעה שהמידע  הועבר כיצדמסביר 

הפתעה ב ההתקפה לא באה ,ככל הנראה: "הוא אומר, ה על סוריהפב על ההתק"ידע מוקדם של ארהמ לואשר

.... 'ל הכוונות הצבאיות של ישראל כלפי סוריהעאכן ידענו 'ש בזיכרונותיומאשר ונסון 'הנשיא ג. לארצות הברית

גישות שלה את הפקודות הקלטו האנטנות הר? מלא לפחות חלק ממשימתההצליחה לליברטי יתכן שהי

   60"? אותן לוושינגטוןו ביוני והעביר9- בת סוריהלהתקפ

 עד "אלפא" מרגע הגעתה לנקודה ,"ליברטי"קומים השונים של ילפי המ .ובה לשאלת נף שליליתשהת

האחראי לחזית , היא נמצאה הרחק מעבר לאופק של תל אביב ושל פיקוד צפון ,ה הישראליתפלשעת ההתק

מאחר ,  בזמן אמתאותן היתה מבינה ךאי, ת לתקוף את סוריהושהו יכלה להאזין לשידור פקודכאיאם . הסורית

אבל אם היה , NSA-ישר ל  שאולי העבירה מידע גולמי,אפשר לטעון?  דוברי עבריתנה היו על סיפושלא

  ?קחאת הפקודות לשמור מרבאותו ערוץ  היבלק אמדוע ל, NSA ערוץ תקשורת ישיר עם "ליברטי"ל

תזכיר , למשל. ל ההתקפה הקרבה על סוריהעו המשמכמה מקורות שונים ארצות הברית ידעה , אכן

 4בסעיף ין ימצ )שינגטוןו זמן ו0900- נכון ל (1967ני ו בי8-מ, "ישראלי-דוח מצב ערבי", CIAעין של יהמוד

ר ישל ארטילריה ואווהרעשה אינטנסיבית "דוח על  הקונסול האמריקני בירושלים קיבל 1967 ביוני 8שבבוקר 

ס את ו במטרה לתפרבתיה פלהתקהקדמה ככל הנראה ... ז המרכזיזור המפוראמול ה על עמדות סוריות

  61."הרמות שמעל לגבול הישראלי

ב "שירת כקצין בצבא ארהלופטוס  62.ון לופטוס' על ידי ג1994- ו פורסם בללהאמין מכל קשה שהסיפור 

 פושעי מלחמה נאציים להעמיד לדיןשתפקידו , ת מיוחדותוקירבמשרד לחבמשרד המשפטים ואחר כך עבד 

 The Secret War against the Jews ספרו. ניהששהסתננו לארצות הברית אחרי מלחמת העולם ה

לופטוס  ."'ליברטי'תקרית  "מו כולל פרק ש,עם מרק ארונס יחד בתשכ, )"ודית נגד היהודיםסחמה הלהמ"(

ע שהושג הועבר ד וכי המיים הכוחות הישראליאתלרגל כדי  לנקודה מול סיני "ליברטי" שלח את CIA  כי,טוען

  :לדבריו. אז למצרים דרך מרכז מודיעין בריטי בקפריסין

  

 את מפיקי הנפט תיעסיוע אמריקני לישראל ירחששו מאוד ש הגדולים האחרים בעסקי הנפט םינ והשחק"ארמקו"

 שארצות הברית היתה ,עדסלמי יועולם המהכל . במלחמה הקרבה] ב"ארהשל [ צבאי ע סיויעתבמנ לא די. הערבים

קביעה זאת . [חןלחת לשותמלערבים מה של סיוע -אנשי הנפט רצו מידת. לטובת ישראלעם נטייה רלית טעדיין ני

  ."]עין ימיימוד, נתח לשעברמ: NSA-קישור קודם ל, נות חשאייםוראי ":26יים לנתמכת בהערות שו
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ונסון או למישהו ' אל גוט הגיעפ הנימפיק. משחקה את קע לשחד נפט בטקסס ויענייניעצמו ב בעסקונסון 'הנשיא ג

 לערבים זרוקיוכל לאם  הנשיא תאנשי הנפט שאלו א .זהותםמקורותינו מעולם לא הצליחו ל. קרוב אליו בבית הלבן

 תכליתה. אסירת תודהיות לההנהגה הערבית יגרום לך אלעולם  סוג כלשהו של סיוע חשאי שהציבור לא יגלה ,עצם

  .1967 מה יקרה במלחמת חשוב אל, היתה לקיים את זרימת הנפט

.ל"ל צהעוכנית מגירה לשלוח לערבים מעט מודיעין תהבית הלבן אישר 
63  

  

לופטוס מתאר את האוניה . "ליברטי"ספק לה אמורה תאליו מתייחס לופטוס היש" מעט המודיעין"את 

לרבות תקשורת , כל תשדורת אלקטרונית ישראלית בסיני לתתצושיכלה ל ,מתוחכםכה כבעלת ציוד האזנה 

שבי חתוך שימוש במבקפריסין שפע אלקטרוני זה מוין על ידי הבריטים . ולהקליטה, םיקשר פנים בתוך טנק

ארצות הברית סייעו , מלחמת ששת הימיםל ששבחזית הדרומית , אם כן, לופטוס טוען. ענק והועבר למצרים

  64.ערבים נגד ישראלה ליובריטנ

מצעות א המידע שנאסף מועבר לקהיר ביכו , לרגל בשביל המצרים"ליברטי" שלח את CIAכי , את טענתו

 מול סיני כמה ימים לפני שהגיעה "ליברטי"ת  אביהצפתח לופטוס בכך ש, חשב בקפריסיןמון מדיעיבסיס מו

 ,או לכל אומה אחרת , לארצות הבריתיוהלכל מה ש יכולות האזנה הרחק מעבר "ליברטי"הוא מייחס ל. םשל

יכול ) ELINT(אלקטרוני המודיעין המעורה בספרות הכל . ותהבאם שני ה20-10 או במשך, 60- בשנות ה

 יכלה "ליברטי"ש,  נניחהאבל הב .הזויות היו 1967-  ב"ליברטי"לקבוע כי טענות לופטוס על יכולות ההאזנה של 

איך ידעה ישראל על יכולות . לופטוסקבע מרי בשיעור שגלאפילו לאסוף מידע אלקטרוני מסיני כמעט או 

מה היו הישראלים משיגים בתקיפתה ,  וישראל ידעה עליה,אם יכולת זאת היה קיימת? 1967 י ביונ"ליברטי"

ם הביסו את המצרים יכוחות ישראלי.  ביוני7- הקרב על סיני הסתיים למעשה ב?  ביוני8- ב, חרוכה מאבמועד 

  . הגדה המערבית של תעלת סואץהשתלטות עלור סיני ובועסקו בטיה

 , כלומר– מצרים לטובת היתה מעורבת במלחמת ששת הימים "ליברטי"טענת לופטוס ש, האירוניה למרבה

תן ינ, פי חוקי הלוחמה הימית על. התסיבה לגיטימית לתקוף אולישראל  היתה מספקת – נגד ישראל שפעלה

וגורם ניטרלי המסייע לצד לוחם ,  של מדינה ניטרליתםהטריטוריאליימים בבכל מקום מלבד צד לוחם לתקוף 

  .  לאותו חוקכפוף

, יה המודרניתר ההיסטולאורך כל, עין ברחבי עולםימוד ספרו היא שארגונילופטוס בזה המרכזית של יהת

עין אמת בכמה יש גרשן כיית. בפרט, מדינת היהודים, ות חשאיות נגד היהודים בכלל ונגד ישראלל פעוביצעו

מחבר , ובעוד שאנטישמיות מפלה היא עובדה היסטורית, מסוימיםו לגבי ארגונים מסוימים בזמנים ינועימט

 בשיתוף נושהתאפיי, 1967-  בוהמוסד  CIA היחסים שלבתחוםאמת לטא מאוד חו לופטוס כי טועןספר זה 

  CIAלא, כךולפי. משרד ההגנהשל ק לחשהיא , סוכנות לביטחון לאומי הוקצתה ל"ליברטי",  זאת ועוד.פעולה

ולא  סוכנויות ןמבלבל לעתים קרובות בי, ככותבים אחרים, לופטוס 65.עין שלהיולא הצי שלטו בפעולות המוד

יים תמשרדים ממשלמחלקות ועם  שלהן ואת קשריהן תחומי השיפוט והבקרהאת , ןמצליח להבין את יחסיה

  .אחרים

שבדרך כלל מקבלים , פני קהלים יהודייםבברחבי ארצות הברית ות להרצא רב מזמנו ק חלמקדישלופטוס 

חלק גדול מדבריו מדויק ייתכן ש.  שהם רוצים לשמועאת אומר לקהלים יהודיים הוא. זה שלוירגשית את הת

יקר על מידע בעלופטוס מסתמך . ואינו מבוסס על תיעוד אינו מדויק "ליברטי"אבל ספרו על תקרית , היסטורית

 הם של אנשים חושף הואם שי השמות היחידאך, "לשעבר"או " ישנים"עין יוקציני מוד" םיים ותיקמרגל"של 
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 רחוקה "ליברטי"התיאוריה שלו על תקיפת . ולכן אי אפשר לאמת את מה שלופטוס מייחס להם, שמתו

  .מלשכנע

טיילור מבהיר . )"2 הרבור פרל"( Pearl Harbor IIאת בהוצאה פרטית  1980- בפרסם טיילור ) ים'ג(יימס 'ג

 "ליברטי". תיציונ-  אנטי העמודים הראשונים בספרו הם תוכחהשבעים. מתנגד לציונותאורח נחרץ שהוא במיד ו

 קטעיםמצטט טיילור . "ליברטי" בפרשתם ישום מחקר או ראיות חדשות לא מוצג.  כמעט מוזכרתינהא

ועדת החקירה מתרשומות הוא מתעלם  .טיעוניו בות תומכינןשא, ב" ועדת החקירה של צי ארהותרשומתמ

      66.במפורש םאות ותתרוסה

.  היה אדמירל תומס ה"ליברטי"ל תקיפת ע את ההסבר הישראלי שללהקצין האמריקני הבכיר ביותר ש

כשהתרחשה . 1974 עד 1970-ר ראשי המטות המשולבים מ"ששירת כיו, גיבור מלחמת העולם השניה, מ"רר

אין לו כל . 1967 באוגוסט 1-  מבצעים של הצי בשה ראשהוא נע. יה ממש בתמונהא הל הוא "ליברטי"תקרית 

אדמירל מורר הכיר אישית את סרן . פהי לקורבנות התקמוקר רגשי עשאבל יש לו ק ,מידע אישי על התקרית

ב כשמורר " באקדמיה של צי ארהשירתש, וזף טות'מ ג"בנו של אלוהיה  "ליברטי"שנהרג על גשר , סטיבן טות

  .היה שם

ושים בנשק מ היו ח"סרטוגה" ם שהמטוסים הראשונים שהוזנקו מנושאת המטוסי,עומד על כךאדמירל מורר 

 , מורר אומר68.ההיפךעל ות מורות נ כל הראיות הזמי67.יימס אנס וכמה מקורות אחרים'כפי שטענו ג, גרעיני

 היתה האוניה המכוערת "ליברטי"כי  ,הטיעון המרכזי שלו הוא .את הסיפור הישראלי" לבלוע"שהוא מסרב 

אותה  לבלבלל וב ולא יכ"צי ארההשייכת ל, "ליברטי"תה כו אתיס תוקף היה חייב לזהוי וכי ט,ב"ביותר בצי ארה

  .עם אוניה מצרית

את מערך חדת וו המיתכרוי המכוח, שהוא, אדמירל מורר מתוך הערכה מלאה כלפי מסכיםמחבר ספר זה 

אינו שותף  CIA דוח ואולם 69.ירו מהאו"ליברטי"ככל הנראה מזהה את היה , מי שלוסיון הטיסה הייונב "צי ארה

 אדמירל 70."אל קוציר" זוהתה בטעות כאוניה המצרית "ליברטי" כי  שייתכן,ת האדמירל ומציין במיוחדכהערל

 צריכים היו, ים היה למעשה אפסייסיונם בעניינים ימישנ, הישראלי חיל האוויר סיימורר לא מסביר מדוע טי

ימית לפני מלחמת ששת הימים -לוחמה אוויריתהניסיון הישראלי ב.  אוניות אמריקניותזיהוי מומחים בתלהיו

 על המשחתת המצרית ים מטוסי אורגן ישראלי2צלפו , 1956- בזמן מבצע סיני ב, למשל. היה מוגבל למדי

טוסי מיסטר נגד המשחתת הבריטית  מ4מ דני שפירא הוביל תקיפה של "ואל,  ליד חיפה"הים אל אוואלראיב"

  .ת אוניה מצרי"קריין"בהנחה המוטעית ש,  בים האדום"קריין"

מה התמקד באוניות חילות הים של המדינות הערביות חת מלועל אוניחיל האוויר הידע המועט שהיה ל

 את זהים מוסביר יתר להניח שהי,  האנטנותך במערןאילו יכלו להבחי, אמיתו של דברל. ן נלחמה ישראלבהש

 עין סובייטיות פעלו במזרח הים התיכוןית מודניומאחר שכמה או, יטיתיבועין סימודכאוניית איסוף  "ליברטי"

  71.ה שניםזב לא ביקרה בנמל ישראלי " מלחמה של ארהיתאף אוניבשעה ש

פה יתק את ההפסיקו דקות בלבד ו12 עד 10תוך ה יבעזיהו את ה ובקר האוויר הראשי "לארוי"טייסי מבנה 

 של האוניה אלא להתנהלותה במשך ה או לכיעורהליופייהוי לא היה כל קשר ילז, בסופו של דבר. תויריוהא

ערבית על יד -  כאוניה לא"ליברטי" ת זיהה א"לארוי"מוביל מבנה . היא לא ירתה חזרה,  זאת אומרת–התקיפה 

  .ב"או דגל ארה,  שלהחוסר החן, לא על ידי האנטנות המרובות - GTR 5 -  הלוף שגסימוני ה
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לא דיבר בארבע עיניים מעולם  שכאשר היה ראש המבצעים של הצי ,אדמירל מורר אמר למחבר ספר זה

ראש המבצעים של הצי בתור ( ."ליברטי" שוחח איתם על תקרית  ולאשרי החוץ או ההגנהעם או  עם הנשיא

פעמיים -עם הנשיא ועם שר ההגנה פעם, זרועותביחד עם קצינים בכירים אחרים וראשי , הוא נכח בישיבות

, מורר ":1985 בדצמבר 12-  מ"נשיונלריונייטד פרס אינט"ים אנדרסון במאמר של ' על ידי גטט צוא הו72.)בשנה

 ראש נתמנהאמר במסיבת העיתונאים כי לא חקר אותה כש, 'ליברטי'בזמן תקיפת בעל מעמד פיקודי שלא היה 

ו תעמד" '.לא במה שקרה,  שעומד לקרותהתי במסקוע'לחמת וייטנאם היה במשך מזה  שכן, ם של הצייעצהמב

 הסופית לסרב תובלי כל קשר לעמד, ככל הנראה.  את הסיפור הישראלי התפתחה שנים אחר כך"בלועללא "

האישור . היה ראש המבצעים של הצי כשובלע אותאדמירל מורר , פה היתה משגהילקבל את ההסבר שהתק

 25-אושר על ידי משרדו ב, שהתקיפה היתה טעות טרגית, ב" החקירה של צי ארהמסקנות ועדתהסופי של 

  .1968במרס 

 זהה דרך כלל היא לאב, בעוד שבמקרים רבים התפיסה חשובה יותר מהמציאותש, ןי להבצריךתמיד 

ועדה נפה הישראלית יל ברעיון שהתקלדרך כבמתמקדות תיאוריות קונספירציה שונות , כךמשום . תולמציא

 אלה בין תיאוריותהחוט המקשר . ותיהצבא יהפעולותאת או  ,של ישראלנות ווגילוי הכאת  "ליברטי" מעמנול

עלמות תה) 2(; ב"ארה-  ישראל ות הרשמיות שלירו החק14כל  ממקיפהולטת ח מוותהתעלמ) 1 (:נוטה להיות

  . ת הקונספירציהי תיאוריעם עולות בקנה אחדן נהעובדות איר שאמהעובדות כ

  :ש פרופסור דן שיפטןי שמדגיפכ

  

פן בסיסי ו באלוקה "ליברטי"פרשת יה של צהקונספירית יתיאור, מוכחים היטבה המפורטים ואסופת הנתוניםלמעבר 

  .  של מקבלי ההחלטות הישראליים באותו זמןהמדיניתמאחר שהיא מתעלמת מהאסטרטגיה , בת המקרויקטפבפרס

 עצם רקש, אינטרס מדיני עליוןכ כלפי ישראל תאמריקניה הדהאת האת ראתה י ההנהגה הישראל,1967בקיץ 

כשישראל נאלצה לסגת בלחץ , 1957-תו בי ואחר1956-יני בסהלקח המר של מבצע .  עליו עלהקיומה של המדינה

על . צחון הצבאיית הנו במפלה מדינית נוספת בעקב1967-בלהסתכן ישראל לא יכלה .  היה חי למדי,אמריקני וסובייטי

עצם כי  עריכהשהלמרות , עות להסכמה אמריקנית לפני שיצאה למלחמהו שב3ישראל המתינה , ו זאהדהלשמר מנת 

סיכוי  לאסטרטגיה המדינית תת לל תוכתשרק תמיכה אמריקני, מנהיגי ישראל ידעו.  המאזניםףקיומה מוטל על כ

ח את עתיד י שיבט,קיימא- י ברמה בהסדר מדינחגיים והטריטוריאליים של המלט האסטרםהמרת ההישגיב חלהצלי

  .ישראל באזור

 שישראל תסכן את פירות המחשבה . עובדה מוגמרתית האיום המצר אסיהבלהצלחת ישראל היתה  ביוני 8 -ב

שלון י על כה מצביעים אמריקנ אנשי צבא ואזרחיםהריגתב ותתקיפה מכוונת של אונית ביון אמריקניבהישגה הצבאי 

  לאאף אחת מהתיאוריות המפוקפקות שהוצגו עד כה.  של מלחמת ששת הימיםת התמונה הכוללתבנחלט בהומ

  . אלהםשיקולימ מותלעתלהעד  שעשוי להיות חיוני דיו ,"ליברטי" תע לתקיפניה מגמצי

שישראל פירושה  ,ןל המתקפה בגוגביב באפלה ל" את ארההניחעל מנת ל "ליברטי"תקפה את ישראל  שההנחה

 שבועות לפני המלחמה כדי 3 ךרי שסיכנה את עצם קיומה במשחאוזאת , 1956של היתה נכונה לחזור למתווה 

 כמעט ה ראוילא,  לא התרחשו רבתי שאפילזוועה-מעשהעל שזה נעשה כדי לטייח הרעיון . יוקדזה במצב מנע מילה

ראש הממשלה או שר זו של ל מתחת ברמה הקבלהת כזאת תתיועמה משטשהחלהרעיון . רצינית להתייחסות

  עולם התקשורתחוקר מנוסה של, ףולבסו). ועד היום(ל פעל אז "בה צהש מהדרך מותעה התעלמ מש,וןחטיהב

לפני  צצה בישראל התיהאמת ה, יה אלהפירצת קונסו גרעין אמת בתיאורילו היהש , בישראל יודעתהפוליטימערכת וה

.מן רבז
73
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