
  

  

  עובדותלעומת  סיפורי בדים – 10 פרק

  
  
שלדבריו היה קצין מודיעין ,  מחדש בעקבות סיפור מדהים שסיפר אדם"ליברטי"התעוררה פרשת  1984- ב

 שעורר את סיפור" ליברטי"לאיש צוות סיפר ,  שמוסת מינץ, אדם זה. 1967ישראלי בתקופת מלחמת 

שם , "הישראלי דר המלחמהח"ב 1967 ביוני  נמצא- כך סיפר – מינץ אותו. "ליברטי"תיקי והתעניינות אגודת 

, רוריבו בידע, שאותם לא זיהה, קצינים אלה. והאזין לשיחתם" ליברטי" תצלומי אוויר של יםחנובראה קצינים 

רסמה כתבה ופ" ליברטי"בעלון אגודת ותיקי .  לתקוף אותהופקד וב"ניפה דגל ארהמ האוניה ש,לדבריו

  :בה נאמר בין היתרש, "ה פפוצהישראלי סרן  רב"שכותרתה 

  

יצר בינואר , חדר המלחמה הישראליבעת שנמצא בתקיפה והיה עד ל ,רב סרן ישראליבעבר שלטענתו היה , אדם

יכולנו לשמוע את הטייסים . "אמר האיש" ,דגל הוא שקרסיפור שלא התנוסס ה. "השנה קשר עם אחד מחברינו לצוות

 את רחיקרירות האמריקנית נתבקשו להגפקידי השכי , האישועוד סיפר " .אמריקניניפה דגל ממדווחים שהאוניה 

." עמדו על כך שאין כל אוניות אמריקניות באזורי הללווכ, האוניה מחופי ישראל
1

  

  

בכתבה מאת סטיפן , 1984 במרס 18- ב,  כמה שבועות לפני כןופיעהשל סיפור זה הרסה מפורטת יותר יג

- ללמחבר ו ידוע וא כי הן בהיומינץ אבל צנקבה בשמו של  לא כתבה ה.UPIסוכנות שפורסמה על ידי , גרין

UPI . את מינץ כל זכיר הלא אך שם , "ליברטי"גרין על תקרית כתב , 1984- שיצא לאור ב, "לבחור צד"בספרו

, ניןבו'  לריץנותראיוה 2 מותורשתגרין מסר את . ןטלפופעמיים ב מינץשראיין את וזאת אף , וואת סיפור

ראיון זה . להסריט ראיון עם מינץכדי צוות למדינת מיין  יגרהשוזו , CBSרשת של "  דקות60" תוכנית ימפיקמ

עורך המחקר של הפקת ערוץ הטלוויזיה , לאדריאן פנינקמות ורשתאת האחר כך בונין העביר . מעולם לא שודר

  .יפורו בתוכניתשראיין את מינץ אך לא השתמש בס, "'ליברטי'התקפה על ה", "תמז"

מינץ אמר . שאלת אמינותובבירור את  המעוררות קביעות כמה הכילשל פנינק עם מינץ מהראיון מת ורשת

י נִ הוא גם זכר שיחת טלפון ש�ֶ . וניהאב בקשר ל'שגרירות ארהעם היו שלושה ניסיונות להתקשר " ש,לפנינק

כדי ב " שגרירות ארהעםל " צהניין התקשרותכל ע."  בבוקר0900- ב] האמריקני[ח הצבאי פמוטי ניהל עם הנס

דקות ספורות לאחר  התקיימה 0900-אבל השיחה ב,  שנוי במחלוקתל אוניות אמריקניות באזורעלשאול 

ינץ שהה אותו מם ומנהא. 1400קיפה האווירית החלה מעט לפני תה. "אלפא" הגיעה לנקודה "ליברטי"ש

זוכר שראה כי הסימון של "מינץ ? וכחותו התמוהה שם לנלעורר תשומת לב  במשך חמש שעות בליל"בחמ

 שהסימון של ,הראיות הזמינות קובעות כל." הוא לא הורד.  המבצעים כל אותו יוםלוח נותר על 'ליברטי'

 לא חיל האוויר בתל אביבט "ע ובמשל"צפ במ.חיפה ב בסטלה מאריסי"הבקרה במצפעל לוח נמצא " ליברטי"

. "קפו את האוניהתדיווחים ברמקולים מהטייסים ש" ששמע ,מינץ אמר. ים ימירה או בק סימוןותהיו כלל לוח

טענות את  מאמתותההקלטות לא ו, את התקשורת הזמינה בין הטייסים והבקרים מלל ותירגםיחיל האוויר ת

אם  אבל אמר שיוכל למצוא אותו בקלות ,לא יכול לזכור בדיוק איפה נמצא פיקוד דרום"מינץ  ,זאת ועוד. מינץ

כפי כלל  חיל האוויר לא נראה ט"שלמ( .ל היו בתל אביב"צהומפקדות חיל האוויר , 1967- ב." תל אביבגיע לי

היה במלחמת ששת הימים  גביש )שייקה(ישעיהו הפיקוד אלוף ; בבאר שבעפיקוד דרום נמצא .) מינץשתיארו 

בסתירות אלה  "תמז"ערוץ די היה לש, יתכןי . שנע בסיני בכיוון תעלת סואץ,ם"על זחלבמפקדה הקדמית שלו 

  . הסיפור של מינץכדי לפסול את שידור

  ורוברט נובאקאוונסרולנד של טור לרגל פרסום ה דקות 15-  במשך כטלפוניתשוב כשרואיין והופיע מינץ צץ 

  :שם נאמר ,1991 בנובמבר 6- ב"וושינגטון פוסט"ב
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 שהאוניה ,שידר' מה שעות לפני שמפציץ הקרב מדגם מיראזל במשך כ"נכח במפקדת צה, ב"יליד ארה, ן סת מינץ"רס

,תיבני מָ גנרל מנטור שלו הלמינץ הותר ללוות את חברו ו. נשלח לתקוף היא אמריקניתש
2

 –" חדר המלחמה" אל תוך 

ודאות ו לנות מספקרוריבבהאווירה הפכה ,  סיפר לנו,בעוד הדקות נוקפות.  בתל אביב ביותרמפקדה מאובטחת סודית

.זהות האוניהלר אשב
3

ו תסיפר לנו מינץ טלפונית מבי ",הם שוחחו על צילומים של אוניה שחשבו לאמריקנית" 

  ." אחריותיטולאיש לא רצה ל" .מיין, בהולטון

 אוניה העה לוה שלא ידהשיבהשגרירות . ב בתל אביב"הוא אמר שהצילומים נשלחו לזיהוי לשגרירות ארה

קצינים של .  המשחק המודיעיניכלליעל פי  שנדרש ,שקרזהו  –ח הים התיכון באותו חלק של מזרכלשהי אמריקנית 

היו  ...."ליברטי" –זאת אוניה אמריקנית ש, הכל חשו"ו, אמר לנו מינץ" ,יינס'האוניות הלוחמות של ג"ל בחנו את "צה

  ."הכל בחדר היו משוכנעים שזאת אוניה אמריקנית. על הדגל,  על הסימוניםדיבורים

 נץ מי,מיד אחר כך . האוניה יצאה לא מחדר המלחמה אלא מקצינים בכיריםת שהפקודה להטביע א,מינץ אמר

הישראלים היו : "הוא אמר לנו, אשר למינץ עצמו."  האם עשו את הדבר הנכוןתהיו ספקו"ל "אמר שלרבים מקציני צה

".ו היתה שם סייע לזירוז'ליברטי'להודות ש אבל הסירוב האמריקני, באסוןאשמים 
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, רוזנטל. מ.רסם איפ, 1991 בנובמבר 8-ב, יומיים אחר כך. ה ללא תגובשאר לא נ ונובאקאוונסהטור של 

 אוונסלטור של ובו נדרש " ,אנטומיה של סק"פ"מאמר מערכת שכותרתו , "ניו יורק טיימס"של ה  בכירךרוע

  :מינץולפרשת ונובאק 

  

ראיות  "ששל בתל אביב אותו יום ומא"במפקדת צהשהה  ,אלישאמריקני שהיה אז רב סרן ישר, נובאק כתבו-אוונס

  ."ה אמריקניתיהיטב שהם תוקפים אונידעו  םשהישראלי

   . אם הוא יודעלעזאזל

. מיין,  מכירות של כימיקלים בהולטוןסוכןעכשיו  ,שלהם היה סת מינץ" יהיעד הרא" שו ונובאק אמראוונס

שהישראלים " אישר"פעם - הכחשה נזעמת שאינעניתי ב, "מדויק"נאי ו עיתדיווחיה לאימות פיבצי, פנתי אליוליכשט

.אוונסאת ההיפך למר  אמרהוא אמר ש. וידע
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התקפה  "וכותרתש, מיין, ת בחתימת סת מינץ מהולטוןכ מכתב למער"ושינגטון פוסטו"בפרסם התלמחרת 

שינו את סדר הם , לדבריו. הלכהכלא ש ונובאק ציטטו אותו אוונסש, שםמינץ טען ." טעות טרגית: 'ליברטי'על 

  : כלהלןכםיסלמערכת  מכתבואת .  תשובותיו מהקשרןתהאירועים והוציאו א

  

תקיפה לו התייחסתי ל כאי,"היה ספק האם עשו את הדבר הנכון "םשלישראלי ו אותי כאומרט הטור ציטיבעל, לבסוף

, זהות האוניה שנותרה בקרב כמה מהקציניםודאות ביחס ל- למעשה דיברתי על איאולם, אוניה אמריקנית על מכוונת

אין כל הצדקה להשתמש .  היתה טרגדיה אנושית נוראה'ליברטי'תקרית . שה השנייה של השגרירותחגם לאחר ההכ

". עיוותים וסילופים בה לליבוי שנאה באמצעות 
6

  

  

בהסבירם שמינץ ,  בנובמבר11- ב "שינגטון פוסטוו" ונובאק הגנו על הטור המקורי שלהם במאמר באוונס

אמר לעיתון  "– הוסיפו אוונס ונובאק –מינץ ". שהוא עלול להימצא בסכנה" כי פחד ,מה שאמר להםאת הכחיש 

מינץ ואוונס בין שיחת הטלפון כי  ,ושריא הטורבעלי  7."כ ידפקו על דלתו"ישראלי שאין לו צורך שהמוסד והשב

  8." דקות15-ר ממינץ דיבר איתנו יות" וכי , באוקטובר22- בקיימההת

, "רוזלם רפורט'ג"עורך , ידי הירש גודמןב הבעלי טורים נכתבזאת של  ההמילה האחרונה במלחמ

 Messrs. Errors and No“תחת הכותרת . 1991 בנובמבר 21- במהפורס" המילה האחרונה "רשימתוש

Facts” )"משחק מילים על השמות – "האדונים טעויות בלי עובדות Evans and Novak( , את הזיםגודמן 
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,  מינץדבריהסתמכו על על שמידע משמעותי רב ו ו על שהשמיטהםנזף ב,  של אוונס ונובאק שורה שורהטורם

  9".ענפחות ממשכ" אינו הגיוני וו סיפורשכן

 בסיפור ,בפעם הראשונה. "ליברטי"ורים סותרים על הידוע לו על פרשת פפר כמה סייסת מינץ ס

 וצבה במושהמודיעין חיל השובץ ב, ל"סרן בצה- היה רבהכריז כי, "ליברטי"קי ם בעלון אגודת ותירסשהתפ

מה - ובילה זמןי וחצ15בא לישראל כיהודי אמריקני בגיל לדבריו . 1967 ביוני 8- ל בתל אביב ב"הפיקוד של צה

 ביוני 20-לקיבוץ מגן ב של הטלוויזיה הישראלית 1נציג של ערוץ התקשר , לבקשת מחבר ספר זה. בקיבוץ מגן

,  וחצי15הוא לא היה בן .  סת מינץמושוץ גבר אמריקני ו בא לקיב1963 שבנובמבר ,נאמר לו טלפונית. 2001

הם עזבו את הקיבוץ .  קרןושמהשה יאשם  אואכן נש,  דיו להתחתןבוגראבל , כפי שסיפר מינץ לאדריאן פנינק

בקיבוץ חבר לא היה  1967-1963שבשנים  , עודןנציג הקיבוץ ציי.  עליהם איש ומאז לא שמע1964בספטמבר 

  .סםמפורקצין בכיר או כשלהו ששירת כ

 ובסיפורי ."האב הקיבוצי שלי"שקרא לו  ," ישראלי בכירגנרל" עםהתיידד כי סיפר , לעומת זאת, מינץ

נינק אבל לאדריאן פ 10. לא הזכירו כלל הסופר סטיפן גריןםבראיון שלו עו,  לא זכר בדיוק את שמוהואהקודמים 

מעולם לא  ": במאמרוהבהירגודמן .  בני מתיו ונובאק כינה אותאוונסובטור של ,  בני מוטיהגנרלשם אמר ש

שבמלחמת ששת הימים ,  מט)דני( ישראלי ידוע בשם דניאל "גנרל"יש  11."היה איש בשם זה בצבא הישראלי

האב " ספר זה האם היה על ידי מחבראלוף דני מט כשנשאל . 1978- וקודם לדרגת אלוף ב ,ט"היה מח

אמר ו, בשלילהמט ענה –ל "תמש כשהתגייס לצהש השם שבו מינץ טען שה–או חבר של מינץ או דגן " הקיבוצי

  12.ם לא שמע על מינץ או דגןלכי מעו

 האישי ו מספרוכי, את אזרחותו האמריקניתכדי לא לאבד " גיורא דגן "שםבל "מינץ טען כי התגייס לצה

ל לאשר את ולהפנות את אדריאן פנינק למישהו בישראל שיכ, או לא רצה, הוא לא הצליח. 968409ל הוא "בצה

ות שלא היה למינץ דרכון מוחתם למדמות פנינק מורשת. 1967 יפנלת שהותו שם ו שנ5- או שהכירו ב,וסיפור

סגן דובר , ןן גיסינמ רע"אל. טענותיו האחרותלאישוש   כל תיעודו להלא היו,  כי נסע אי פעם לישראלוכיחשי

. סת מינץאחר ו, 968409אישי ו המספרש, ל בחפשו אחר גיורא דגן" של צה רשומות כוח האדם אתבחן, ל"צה

דגן אותו אבל , אישיו המספרשאכן זה היה , גןדגיורא איתר את  לאב, ל סת מינץעכלשהו לא מצא תיעוד הוא 

 "דוקימוצב הפ" לגיעהאפשרות שנהג במאגר רכב י. הוא היה נהג במאגר רכב -  לא היה רב סרן או קצין מודיעין

" שההסתם " שבזמן ש, סבירפחותעוד ו. בלשון המעטה, ה ביותרבמלחמת ששת הימים קלושחיל האוויר של 

ב "עם דגל ארה "ליברטי"לומי אוויר של צקציני חיל אוויר מקבלים ת, כדבריו, ץנמיראה  ,"מוצב הפיקוד"ב

ב ושואלים אם האוניה "שגרירות ארהעם מתקשרים ול גם בדישמע אותם דנכי  שר לטענתוא. שנראה בבירור

אחרי שמישהו כי ,  הוסיף וטען מינץ.כזאתש לשיחה דאין כל תיעוב "ארהלשגרירות התברר כי , אמריקנית

שמע אותם פוקדים ,  אמריקניתאינהדכן את קציני חיל האוויר שהאוניה יע,  לא זיההותושא, ב"בשגרירות ארה

  .פהיקעל הת

רד 'ריצ יגרש 1984,13במאי  "ליברטי" אגודת ותיקי ןהתפרסם בעלו" הפ צהסרן ישראלי פו- רב"אחרי ש

בונין  .תוכניתהצוות טלוויזיה למיין לראיין את מינץ בשביל , CBSשל רשת "  דקות60"תוכנית הממפיקי , בונין

  .רו את הסיפזנחשהטיל ספק באמינות מינץ ו, אמר למחבר ספר זה

התקפה על " לוושינגטון הבירה כדי להתחיל בהקלטת התוכנית "תמז"הגיע צוות ערוץ הטלוויזיה כאשר 

צוות ההפקה , על פי בונין. "תמז"עורך המחקר של , העביר בונין את הסיפור לחברו אדריאן פנינק, "'ליברטי'

והוא שקישר אותם עם סת , בוושינגטון"  קונספירציהחסיד"איש יחסי ציבור ,  שכר את דייויד וולש"תמז" של

פקפק , בוניןכו והאבל כמ,  את מינץ ואשתו ברברה לוושינגטון וראיין אותוזימןנק יפנ. מינץ ועם סטיפן גרין

ר יפשבהם ס,  מינץ גם העניק לסופר סטיפן גרין כמה ראיונות טלפוניים14.מישדר ולא כלל אותו בנותואמיב

אולי קרא מינץ את . מול סיני בערב לפני שהאוניה הגיעה לשם"ליברטי"מיקם את הוא שפרט לכך , סיפור דומה

הסיפור  16.שכן לא כלל אותו בספרו, מסיפור מינץ לא התרשםגרין נראה ש,  מכל מקום15.ם של פירסוןיהסיפור

 של עסיוההיה טיוח המניע  , לטענת גרין.יפר גרין לגבי המניע לתקיפהזה שס לגרין שונה מאוד ממינץשסיפר 

  . לפני המלחמהממשר האמריקני חיל האווי

הסיפור מאחורי " בשידור חי של תוכנית 1992- אבל הופיע ב17,רב להתראיין על ידי מחבר ספר זהימינץ ס

שהיה קצין כמי , כבעבר, ציג את עצמולא ההוא . יוהיה שוב שונה מקודמהפעם  ו סיפור.NBCברשת " הסיפור

מרכז הבקרה של בפחה שביקר חבר מ 20בן ל "צהכחייל ליו שאמר ע, רד קיילי'ריצ, חהנהמ. מודיעין ישראלי
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 שלא היה ספק בקרב הישראלים שהאוניה אמריקנית וכי תצלומים , אמרמינץ. חיל האוויר הישראלי בתל אביב

מר שהקשר בסיפורים קודמים א( הכחישה שהאוניה אמריקנית אשר, ב"ו לשגרירות ארהחנשל" ליברטי"של 

 .) תשובת השגרירות היתה ידע מהמנייןלא ברור , רותירגשביקר במאחר שלא ו, יעם השגרירות היה טלפונ

 שאם ,הישראלים השתכנעו ":וףהישראלים לתק תהחלטעל משהו -סיים בהסבר דחוקאת הופעתו בטלוויזיה 

 שהאוניה אינה ,שתהיהכל קלושה כ, אפשרות שי.... הם- האמריקנים לא מוכנים לאשר את קיום אונייתם

   18."תאמריקני

תפיסה שלו מלמדות על היעדר " ליברטי"של סיפור השונות רסות יהג. חידהנותרה בגדר מינץ תופעת 

ברור  ,אם דגן היה מינץלא ברור בעוד ש. ויבסיס סיפורבספציפי  או מניע  קשה לזהות אינטרס. יחידהעקבית

מטרותיו . אינו מדויקבפי מינץ  וומומיק" מהחחדר המל"תיאור מינץ של .  מודיעיןנילא מינץ היו קציושלא דגן 

מכתבו . קונספירציהיות ר של כמה רוקחי תיאוםיקירמה - לזמןהיה " ן מינץ'רס. "יםנותרו עלומומניעיו 

 אמר,  את סיפור מינץ כלא אמיןפסלש, " דקות60"מפיק , בונין' ריץ.  בודאי צינן קשר זה"וושינגטון פוסט"ל

   19."תמוטרדמינץ הוא נפש ", למחבר ספר זה

פנינק .  סיפור נוסףשףח" תמז"של ערוץ " 'ליברטי'התקפה על " מישדרל ימחקרו של אדריאן פנינק בשב

 יפדרל כלאישראלי באסיר  כי ביקר ואמר לוהלה ,  מקלוסקי)פיט(. ים לשעבר פול נר הנבחתראיין את חבר בי

 השתתף בתקיפת ,אלירישבחיל האוויר ה טייסכ, בשעתוכי אמר לו , בניאמנון תָ , האסיר. ימיזור, בספרינגפילד

  .ה אמריקניתיר כאונורביב" ליברטי"הה את יזבעת התקיפה וכי " ליברטי"

 קפנינ. בר הקונגרס מקלוסקיח לאמר דברים אלהלם לא ו שמע,ואמר לוזה , כלאותבני בעם ר שפנינק התק

רת י לה ששסיפרתבני ש ,נקירה לפנאמהיא . ן אותהי הקודמת של תבני וראיזוגו- בניו יורק את בת איתר

ואם כחייל ס בחיל האוויר יטיאם כתיעוד על תבני  שחיפש, ל"דובר צה.  שהיה טייסאמר אבל לא ,ל"בצה

  20.העלה חרס, ל"צהב

אסיר מספר , אמנון תבניכי אישר למחבר ספר זה  ,מיזורי,  בספרינגפילדםפדרלייהמרכז הרפואי לאסירים 

הוא . קשירת קשר לשוד בנקב וד של המחוז הדרומי של ניו יורק בשוירלפדהורשע בבית משפט , 05818-054

 באפריל 26- תבני נכנס לכלא ב,הרשומותלפי . גריסה. על ידי השופט המחוזי תומס פי ות מאסר שנ10-נדון ל

לפי דוחות .  וחזר לניו יורק1986נובמבר ב 19-הוא שוחרר על תנאי ב.  יום25-ו חודשים 30 וריצה 1984

. נות של מחבר ספר זה לאתר את תבני בישראל לא צלחווניסי. 1986אל בדצמבר ר המבחן גורש לישתוריש

  21.א הצליח לאתרו ול,ינה את שמושתבני  1986-לישראל בגירושו שלאחר  ,התבררמחבר ספר זה ל

  במבנה2ס שהיה מספר יהטי,  המרמשמשה. "ליברטי"ת ופייסי חיל האוויר היו מעורבים בתקי טארבעה

, יוסף צוק, "לארוי"מוביל מבנה  22.ימפגן אווירלקראת  תוך כדי אימון 1969-נהרג בהתרסקות מטוס ב, "אלירו"

 2 ומספר "כורסה"שני הטייסים הנותרים היו מוביל מבנה . 2009- בנפטר , בשעתוששמו לא הותר לפרסום

מבכירי טייסי , ף יפתח ספקטוראלו - תת חשף עצמו וזוהה כ"כורסה" מוביל מבנה 24 23.  שחיים בישראל,שלו

.  אמנון תבניששמומזהה טייס לא שום רישום של חיל האוויר .  שלו הוא יוחאי ריכטר2מספר  .חיל האוויר

 אחד למקלוסקי –שתבני סיפר שני סיפורים שונים , כמובן, ייתכן . סיפור בדיםרקחואו מקלוסקי , פנינק, תבני

בעוד ,  לפנינק לא היה כל עניין אישי בפרשהשהרי,  יותר פנינק אמין שלוסיפור, מבין השניים. ואחר לפנינק

  .ישראלרחש טינה גלויה לשמקלוסקי 

ווייד .  מאת רונלד וורשימהרסם י פ"אורלנדו סנטינל"העיתון ר שאכ, 1997סיפור מדהים עוד יותר צץ ביולי 

 שעבד במחלקת ההנדסה של , כתבווייד". 'ליברטי'על ישראל להודות באמת על  "השכותרת, טקסס, מרוקוול

חלק המעניין ב. "פואבלו" וב"ליברטי"כננה את מערכות איסוף הנתונים שהותקנו בישת, סיסטמס-חברת אי

  :רשימה נאמרביותר ב

  

מעקב במטוסים ישראליים בשנות להתקנת מערכות [לפקח על החוזה בטקסס אחד הישראלים שהוצבו במפעל שלנו 

והנפאלם על , הרקטות, ם על המטוס שהוביל את תקיפות המקלעים"וויר שהיה קצין מכהיה איש צוות א, ]1970-ה

."ליברטי"
25

  

 שהתקיפה תוכננה היטב מראש והופסקה רק כאשר תחנות האזנה ישראליות קלטו ,רטיות הוא אישרפבשיחות 

  ."ליברטי" שבאו לעזרת ,תשדורות רדיו של מטוסי קרב מנושאות מטוסים אמריקניות
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השיחות "המידע שלו ממקור ראשון או שוהאם " שיחות הפרטיות"נכח בבהיר האם השווייד לא , ציין לראוי

אבל , ם הישראלי"שם קצין המכנקב ב לא "אורלדנו סנטינל". סופרו לו והמידע שלו בגדר שמועה" הפרטיות

 Intelligencer: The Journal of U.S. Intelligence- רונלד ווייד הרחיב את סיפורו בבהמשך עשה זאתווייד 

Studies) ם "בכך שכלל את שם קצין המכ) 26' עמ, 1999דצמבר ) ב"כתב העת של חקר מודיעין של ארה

 לפקח על וים שנשלחיאחד מהקצינים הישראל. "2000 בינואר 8-ביע באינטרנט פהמכתב הו .הישראלי

ון אמר לקבוצה קטנה שהוא עצמו היה קצין לבנ, "ליברטי"נושא עלה כאשר , יום אחד. ן לבנוןנהפרויקט היה יוח

הוא גילה שהתקיפה תוכננה היטב  .פלםאוהטיל עליה נ" ליברטי"על ם במטוס התקיפה המוביל שצלף "מכ

או ששמע מיד " הקבוצה הקטנה"אחד מ ווייד שוב לא מבהיר האם היה 26.ותואמה מראש עם כוחות ימיים

  .שניה את מה שלבנון אמר כביכול לקבוצה הקטנה

,  בראיון טלפוני עם מחבר ספר זה27.היה קצין בחיל האוויר הישראלי שהתמחה באלקטרוניקה יוחנן לבנון

-פרש בדרגת סגן, במטוסי ווטור אחרי המלחמה, כטייסלא , הוא טס. ציין כי כלל לא טס במלחמת ששת הימים

הוא בילה זמן ניכר בארצות . לאלקטרוניקהאזרחי מומחה   בתור,ססק ט,סיסטמס בגרינוויל- אינשלח לו, אלוף

בעקבות פציעה קשה , ניו מקסיקו, לרבות שהות ארוכה במרכז הכוויות של בית חולים באלבקרקי, הברית

 והקטע "אורלנדו סנטינל"כשנמסרו לו הכתבה ב. הוא מתגורר כיום בישראל. בהתרסקות מטוס אזרחי

  : שבו כתב,ידלוויששלח מייל -איב הגיב לבנון, האינטרנטי של רון ווייד

  

שבו אוזכרו שמי והערותיי על תקיפת האוניה ) תאריך לא ידוע(באחרונה קראתי פקס שלך למר אנדרסון , מר ווייד

  .ליברטי

 ובשיחה ,"ליברטי"ה יתצלומים של הנזק שנגרם לאונסיסטמס -על ידי אחד ממהנדסי איאכן הוצגו בפני 

בשעות אחר הצהריים . יפת חיל האוויר הישראלי היתה בטעות ראשון כי תקממקורשהתפתחה ציינתי שיש לי מידע 

שני קציני ניגשו אליו , מפקד חיל האוויר הישראלי, ששוחחתי עם אלוף הוד תוך כדי, התקיפהיום המאוחרות של 

 לא ניתן לטעות.  היא אמריקנית,שהונח כי היא מצרית, שהותקפה שייתכן כי האוניהאמרו לו ומודיעין של חיל האוויר 

  .בתגובתו ובצערו

ולמעשה סילפת , אתה ציטטת אותי לא נכון. בנושא זה  כשפנו אלי,מאוחר יותרגם  ו, באותו זמןדברייאלה היו 

  ? שנה17 אתיקה במשך קציןמנם היית ו הא. יותר מזהתני יכול להיות תקין פוליטייא. את דברי

לאחר ויקט בכיר רכמהנדס פ י החברהעל יד הועסקתי, סיסטמס- בזמני באי. לא טסתי במלחמת ששת הימים

  .שכתבת  קצין מפקח כפייולכן לא היית ,כבר פרשתי מחיל האוויר הישראליש

ן לבנוןניוח
28

  

  

וכי , "ליברטי" על רשמע את לבנון מדבא הודה כי מעולם לו במייל ש- באי ווייד הגיב למסר של לבנון רון

  :מייל- באי2000 במרס 18-תנצל בפני לבנון בהוא ה. סיסטמס-אדם אחר באיפי ו היה שמועה מ שלמקורה

  

על ידי חבר קרוב שלא היתה לי   סופר לי17/3-הסיפור שהעברתי הלאה לגבי נושא המסר שלך מ, מר לבנון היקר

אם מידע זה אינו נכון . המידע ניתן על ידך לקבוצה קטנהש אלא ,נכחתי בשיחהשלא טענתי . סיבה לפקפק במהימנותו

, תקיפה על ליברטיעם הקשר כל אם אתה חף מ. אנא קבל את התנצלותי הכנה ביותר, ידע שגויאו אם נמסר לי מ

  .שנינו הפכנו לקורבן

רונלד ווייד
29
   

  

ארמון " (The Puzzle Palace,1982-  מהסוכנות לביטחון לאומיבספרו על , יימס במפורד'הסופר ג

שנערכה כי הישראלים לא רצו  ,כאמריקניתכתקיפה על אוניה ידועה " ליברטי" תיאר את תקיפת ,)"החידות
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במפורד באורח הבהיר , ין על ידי מחבר ספר זהיכשרוא. שארצות הברית תדע שהם עומדים לתקוף את סוריה

סוד ההתקפה " כאשר 30.סלידה עמוקה מישראלוכי יש לו " ליברטי"ברור כי הוא מזדהה מאוד עם אנשי צוות 

ב בתל אביב לשר החוץ "משגריר ארה  המברקתעם חשיפ, ר ספר זה על ידי מחבביעילותהופרך " על סוריה

  : מוורמונט"רוטלנד הרלד"ב, ון בורן' ג,רציה אחרית קונספו תיאוריחסידצוטט  ,האמריקני

  

 היתה תמרצה חוץ להיסטוריה שגם כתב דיסרטציה על ליברטי ומאמין שההתקפה על האוניה האמריקני, ון בורן'ג

, אם השגריר שולח את המסר הזהש, כווןתאני מ. "י כן עם קריסטול שקשה למצוא מניע ברורמסכים אף על פ, מכוונת

, מניע אחר"הצוות למצוא  מר שעלוהוא א. אומר בורן" ,אין טעם לתקוף את האוניה כדי למנוע ממנה לשלוח את המסר

".אם הם רוצים אי פעם להוכיח את טענתם
31

  

  

 סיוןינורד מדווח שהמניע לתקיפה היה פ במ32."גוף השקרים"ה בספרו שכזיימס במפורד סיפק מניע 'ג

ממקור אין כל אישור . עריש ללמוד על פשעי מלחמה ומעשי זוועה שבוצעו באל "ליברטי"מנוע מלישראלי 

הקליטה ] 'ליברטי' באמצעות NSA"[אבל במפורד טוען כי . חמה באל ערישל שישראל ביצעה פשעי מ,עצמאי

במפורד  33]."באל עריש[ מיילים אחדים בלבד במרחקהמרובים שבוצעו אותו בוקר ראיות של מעשי הזוועה 

 גם לא מצליח להסביר אהו. שעי מלחמהפאינו מסביר איך ציוד מעקב אלקטרוני יכול לתעד ראיות על ביצוע 

וע דמ, או אם הוקלטו ראיות כאלה, EC-121 הצי סמדוע הראיות לפשעי מלחמה אלה לא הוקלטו על ידי מטו

 ,NSAו מאוחר יותר לקלטות במטה ב הקשיו את התשדורות אוששמע ,על סיפון המטוסאיש מלשונאי העברית 

 לגמרי מכל אזכור חף  כזה עברייעל ידי לשונא החומר שסופק לבמפורד. לאישאמרו דבר על כך אי פעם לא 

  .של ראיות לפשעי מלחמה

 בידי מטוס מעקב ו שנערכ, כולההפבמפורד את קיומן של הקלטות של התקיחושף ,  בספרו7בפרק 

 רות שלובתחום קליטת תשד, ב שטס גבוה מעל פני הים התיכון" של צי ארהEC-121אלקטרוני מדגם 

ה היתה על יפאלה מוכיח כי התק קלטותבבמפורד טוען שהמידע  ."ליברטי" ת שתקפו איםהמטוסים הישראלי

" דות העמוקים והאפלים ביותרוהס"הוא טוען שקלטות אלה הן בין . ידעו שהיא אמריקנית םאוניה שהישראלי

עברי -לשונאי רוסי 34,מרווין נוביקי, ב בדימוס"מקור המידע שלו הוא קצין צי ארה .הסוכנות לביטחון לאומישל 

לאחר . התקיפה כשטס מעל אזור התקיפה ופיקח על המעקב וההקלטה של EC-121- שהיה על סיפון ה

  .ר וחוקר פולברייטויקי קיבל דוקטורט ונעשה פרופסבנו, פרישתו מהצי

- בNSAצוות אשר הקליט תשדורות הרדיו הישראליות ששמע נוביקי ו שנוביקי אמר לו כי, במפורד טוען

121-EC, התקיפה היתה תקיפה ישראלית על אוניה ידועה כאמריקנית מוכיחות כי.NSA  לם לא הודתה ומע

אם אי , EC-121-  משנה מה יוכיחו בסופו של דבר ההקלטות של הין זהא. קלטות כאלה קיימות בפומבי כי

 את אמינות ים ביעילותמקעקע 2000 במרס 3-מייל מ-לבמפורד באי פקיסשנוביקי  הנתונים ;פעם ישוחררו

 EC-121-  הע על ידירועל הקלטת האי -עניין אלא גם אמין ביותר מלא רק  - נוביקי מספר סיפור . במפורד

. נוביקי אמר לבמפורד בדיוק את ההיפך ממה שבמפורד משער בספרו. הסוכנות לביטחון לאומי ביל שב

פר עדות סַ דברי מְ , עתים קרובות מדילא שיע בתי משפט לא מתירים עדות שמיעה הו מדהטיפוסיתהסיבה 

  . המקורו של לגמרי מסיפוריםהשמיעה שונ

טענת מר " , שלה לעיתונות שמציינתהדעוהבמהימנות במפורד תייחסת למהסוכנות לביטחון לאומי 

   35." פשוט לא נכונה'ןכוותמהיתה בלמעשה פה אחד שהתקיפה האמינה ' NSA שהנהגת ,במפורד

ראל תקפה ש שי,טיעונוב וךתמכדי ל" גוף הסודות" שונים במקומותיקי בארבעה ב את נומצטטורד פבמ

 במפורד לא .מקוטע ומשמעי- רב להקשרם בנרטיב ץקי מובאים מחו ציטוטי נובי36.אוניה אמריקניתביודעין 

יש לו ראיות חדשות  ,אם כי הוא מוביל את קוראיו לחשוב שעל יסוד מה שאמר לו נוביקי,  ראיות חדשותמביא

במפורד ייחס לנוביקי ומה שנוביקי אמר השוואה של מה ש. הישראלים תקפו ביודעין אוניה אמריקניתש

המכתב של נוביקי . תעניק לקוראים יכולת טובה יותר להעריך את טענת גוף הסודותשל דבר לאמיתו לבמפורד 

  : מציין2000 במרס 3-יימס במפורד מ'לג
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  ,ים היקר'ג

 אמריקנית שבהן וף מודיעיןאני מצרף מידע רגיש על שיטות איס,  שלנוניותהשיחות הטלפוובהמשך לחילופי המיילים 

 מסוימים הכרוכים םאני מעוניין בשימור כמה אירועים היסטוריי, כמוך.  שנה20ל ב מע"צי ארה ביעסקתי בשירות

  .י המלחמה הקרהחממצים של לואים יבינו ויעריכו את המאהדורות הב אני סבור שחשוב כי. סיגינטבאיסוף 

ם יס ואנשים אנ' ג,כידוע לך. 1967 ביוני "ליברטי" מעורבתמתמקד באירוע יחיד שבו היתה  אני, בהתכתבות זאת

ר ו יש לי מידע ממק.אני גורס אחרת. םון על ידי הישראליותועדו מציינים שהאוניה הותקפה במתכ "ליברטי"מצוות 

-2 (2רי י אוור של טייסת סיוECM-121יר במטוס ויחד עם חברי צוות או, אותו יום נכחתי. ני חולק איתךאש, ראשון

VQ (היירוטים , בנוסף. אם לא את כולה, נו את רוב התקיפהטהקל, ילמיטב זכרונ.  רגל מעל התקרית15,000-שטס כ

  ].ת המחברהדגש[ הישראליםתאונה מצד פה היתה ימראים כי התק,  בציבור לפני כןו שמעולם לא פורסמ,שלנו

, כרוניי שנה אבל יש אירועים מסוימים החרותים בז30 בן יסיפור.  מידעצרופות 4אני מצרף , בתמיכה לטענתי

הסתערות  "ו מתחילה עם נרטיב שכותרת1צרופה . "ליברטי"ה על יפת לילה מפחידה לאזור הקרבות והתקלרבות טיס

 3צרופה .  מספקת אחרית דבר לתקיפה בשנים שלאחר מכן2צרופה ." סיגינטהסיפור שלא סופר מ: 'ליברטי'על 

. רה לספרו של אנסיבסת, ]ת המחברהדגש [ של הישראליםתגוגתקיפה ש את דעותיי על ראיות נוספות של מפרטת

 שלנו מעולם הסיורת מת משיו נוכחעומדו, ישואלת מי בסופו של דבר היה אחרא,  דנה בחידת הטיוח של אנס4צרופה 

  .לא נחשפה

אני עושה זאת במטרה . טחון של הציי שנה בקבוצת הב24בת שלי אני מצרף מידע אישי על הקריירה , סףובנ

שתהיה , למשל, יתכן. סיגינטי שלך על ר לך בהיבטים אחרים של הדיווח ההיסטולעזור לך לראות איך אוכל לסייע

סובייטיים ]  בצבאות המערבBear מכונה, פרופ-מטוס סיור טורבו [TU-95 אחר מטוסי מעוניין בסיפורים איך עקבנו

סיסים שבהם תולדות הב. יריה במשך טיסות בסהרה' בדרום אלגSA-2] טילי[פשנו אתרי יינוס האטלנטי וחיבאוק

  .5יוני המקצועי נמצאים בצרופה סינשרתתי ו

בנוסף לשמות של , טחון הלאומיירף הב  כל מידע שחוצה אתתסירכהערת אזהרה אוקיר לך תודה אם , לבסוף

אנא אל , ן או בקשה להבהרההאם יש לך שאלות כלש. אין לי רשות להשתמש בשמותיהם. ם המצוטטים כאןתיעמי

  .דה ובהצלחה עם ספרךתו. תהסס להתקשר אלי

  ,בכבוד רב

נוביקי. מרווין אי' דר
37  

 

מכתבו של נוביקי . com.thelibertyincident.wwwבאתר   הצרופות של מכתב נוביקי5אפשר לראות את 

  ).23A' עמ (2001 במאי 16- ורסם ב פ המאשר את דחייתו של סיפור במפורד,"ורנל'וול סטריט ג"ל

להסיק ו וצרופותיו י את המכתב של נוביקותלרא, כותב וחוקר מקצועי, ל במפורדואיך יכ, נתפס זה בלתי

יימס במפורד מעולם לא שמע את 'ג.  הוכיחו שההתקפה היתה מכוונתNSAות טשנוביקי אמר לו שהקל

האם דייק במפורד , ולכן נשאלת השאלה, יקיידיעותיו על קיומן הגיעו בבלעדיות ממה שכתב לו נוב. ההקלטות

תוכן מכתבו של נוביקי . יימס במפורד'היא אמינותו של ג, אם כן, הנקודה? בדיווחו על מה שאמר לו נוביקי

ו סיפור במפורד הוא שיא.  שספרו של במפורד לא מדווח בדייקנות ובהגינות את המידע שקיבל במפורד,מבהיר

" ליברטי"במפורד ממשיך להעלות טיעונים מופרכים לגמרי על תקרית , זאת ועוד.  על סיפורי בדיםזה פרק של

  ."ליברטי"לרבות טענה שמעולם לא נערכה חקירה רשמית של תקרית , בהופעות פומביות ובמכתבים למערכת

ששמע גם הוא , EC- 121במטוס שהיה איתו מחבר ספר זה למד מנוביקי שהלשונאי העברי השני , בנוסף

ב להן שוב עם נוביקי על הקרקע בנמל התעופה של אתונה זמן קצר לאחר ירות המקוריות והקשאת התשדו

  . שגויהההסכים עמו שהתשדורות קבעו שהתקיפה הית, נחיתת המטוס

- במפורד ול יימס'לג, למחבר ספר זה, ב זה ידוע לנוביקי"של צי ארה) ערבית מיוחדת(העברית שם לשונאי 

NSA. הוא . שמו מייקל פרוסטינק. 2008 ביוני 26-אבל הסכים להיחשף ב, לום שםהוא ביקש להישאר בעי

 ודחק בו לתמוך ,"ורנל'וול סטריט ג"שבמפורד התקשר אליו אחרי שמכתב נוביקי פורסם ב, עדכן את נוביקי
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שהסכים  ואמר לנוביקי, סרבפרוסטינק .  הראו שהתקיפה היתה מכוונתNSAטענתו של במפורד שקלטות ב

  .שהתשדורות והקלטות הראו שהתקיפה נערכה בשוגג ביקילהערת נו

מחבר ספר זה אפשרות ליצור קשר עם לשונאי עברית  בדק איתו ,2001 ביולי 27-בשיחתו עם נוביקי ב

 זמן רב בילה היקמן .רד היקמן'שמו ריצ.  אבל חשף את עצמו, בעילום שםביקש להיותש, NSAשלישי של 

מרשל ,  דאזNSAותדרך את ראש , מרילנד,  בפורט מידNSAמטה ב EC-121-מאוד בהאזנה לקלטות ה

 הסכים עם נוביקי שהקלטות הראו כי שהיקמןנוביקי למחבר ספר זה סיפר , קודם לכן. על תוכן הקלטות, קרטר

שנוביקי שכח  ,עובדה אחת שהיקמן ציין ,באותו אחר צהריים העיר נוביקי .תהתקיפה היתה טעות ישראלי

היתה זאת המבוכה הברורה של הישראלים במהלך . למדי  משכנעהדעת היקמן הי של,בקשר לקלטות

 ולאן לקחת את ם האם צוות האוניה שבשבילם הוחל בפעולות הצלה הם מצרים או אמריקני,יהםשיחות

 NSA כי קלטות תא מאששי הוא שה,היבט חשוב יותר של פיסת מידע זאת. בהתאם ללאומיותם, הניצולים

 לטלוויזיית שנמסרו ,ןאו לפחות מסכימות עם תמלילי קלטות חיל האוויר הישראלי ותרגומעולות בקנה אחד 

תרגום מוער של מובאות  .2001 ושחיל האוויר הישראלי מסר למחבר ספר זה בספטמבר ,1987- ב"תמז"

  .2ם בנספח י מפורטNSA וקלטות ירלבנטיות מקלטות חיל האוויר הישראל

  :ו שציין בחלק,2001 אוקטובר 11-ממייל - איקמן רד הי'מחבר ספר זה קיבל מריצ

  

- במשך פברואר"ולדז"] ב"אוניית צי ארה[שנינו היינו על סיפון . היה חבר שלי] NSAהלשונאי הערבי של  [ל בל"%

.  ברצלונהעד ושטנו בה לאורך תעלת סואץ אל הים התיכון ,אתיופיה, הואולאחר שעלינו על האוניה במס', 67אפריל 

אמרתי להם שאני עומד להשתחרר מהצי  ."ליברטי"אמרו לנו שעלינו לצאת מיד בחזרה כדי לעלות על " הם", וכשחזרנ

 לא "ה מכךאוכתוצ,  הם הסכימו שלא אלךזא. קצרכה נותר לי זמן שמאחר , ללכת לי תןיוכי לא סביר שהצי י' 67ביוני 

  .חייב ללכת] בלו [ל%אבל הם אמרו ש. "ליברטי"סיפון  על אף לשונאי עברית" היה

ם אזרחיים יחון של הצי ונפגעטיי לצוות קבוצת הבחברָ את  וכמובן , הטוב אליאז בגלל העובדה שאיבדתי את חבר

ל על פי מה ששמעתי מעדי ראייה בא. ביחד עם כל האחרים שכעסו, ם הייתי מוכן להאשים את הישראלי–אחרים 

  .הוייעות בזהיתה שהיה זה מקרה של טתמיד מסקנתי , ומהקלטות

  

מחבר ספר אמר ל,  חוץןנושאי מודיעיונסון ב'לנשיא גר לשעבר של הוועדה המייעצת "יו, קלארק קליפורד

לא   אותו זמן38.פה נעשתה בשוגגי ששכנעו אותו שהתק,"ראיות מסוימות שלוקטו אלקטרונית "בחןשהוא , זה

 והניח שקליפורד מתייחס ,NSA בידי שנמצאו EC-121קלטות שנעשו על ידי מטוס העל המחבר ספר זה ידע 

  .NSAכעת נראה סביר יותר שהוא התייחס לקלטות . לקלטות של חיל האוויר הישראלי

.  היתה מכוונתהפקי שהתשמוכיחה שקיימת קלטת , רבות רווחות טענותרציהיבמחנה שוחרי הקונספ

שסרן  גרם לכך חלק מזה ש,ייתכן ",שאמר, "ליברטי" קצין המכונה של 39,גולדן' ורג'מחבר ספר זה ראיין את ג

מסרתי זאת ותכנון התקיפה  לגבי,  המידעהוא אמר שהם הקליטו את. אותו בנט הביא מידע מסוים ומסר לי

הלוואי שנמצאתי במצב לעשות לעצמי . א יצא מזה דברלמטה אדמירל מרטין למחרת בבוקר ומישהו בל

  ."40עותק

" ליברטי" ותיקי תשל בית הנבחרים ערכה חקירה לבקשת אגודלענייני חקירות ועדת הכוחות המזוינים  תת

היה ) GAO –מבקר המדינה (רוי קירק ממשרד הביקורת הכללי .  בערך1992 בערך ועד לאפריל 1991יולי מ

 וכי , וידאואוסיפרו לו על קלטת שמע  "ליברטי"מחבר ספר זה כי כמה אנשי צוות קירק אמר ל. החוקר הראשי

שטוענים שהקלטות   האלההבחורים. אין קלטות כאלה", ו לאמרונ ,החזיק בקלטתיכול שכבם האדם עדיבר 

  :בנט. ל מוריס ה"פירט סא, 2001מרס ביון א בר41."קיימות הם מטורפים

  

איני זוכר עם מי דיברתי או מי .  בעקבות הערה שהערתי זמן קצר לאחר התקיפה– והתפשט – התפתחסיפור זה 

  .נכח
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סביר / להיותך בסבך הקלטות שנעשו לפני התקיפה ובמהלכה צרי שאיפשהוסביר/בטחמהות הערתי היתה של

, ידיעה כלשהי על מידע כזה במובן משמעותיהיתה לי לא /אין לי. יירוט כלשהו שמתייחס לתקיפה עשוי להיות/היהיש

 זה מה שקרהוברור ש, תיםועותמ/קשטיםתהם מ, כאשר סיפורים מסופרים מחדש. לא החלטי, זה היה ספקולטיבי

  .כאן

 מידע כל ותמיד הבנתי שלא נמצא בהן NSA- אני חושב שנשלחו בחזרה ל,"ליברטי"הקלטות שהיו על סיפון 

.לספק תשובה החלטית NSAעל . במשךו לפני א, שמתייחס לתקיפה
42   

  

אדמירל קיד אמר למחבר ספר זה . ב"אין כל קלטת כזאת במוצגים הרשומים של ועדת החקירה של צי ארה

  .בל קלטת כזאתישלא ק

  :העלה לאינטרנט את המסר הבא "ליברטי" כשחבר באגודת ותיקי 1998- דיווח נוסף על קלטת צץ ב

  

  קוליות  –ראיונות מוקלטים מישראל : הנדון

  ב" שעון קיץ מזרח ארה16:23:59 12/3/88: תאריך

  )טורני. פיליפ פ (tonktime@CO.TDS.NET: מאת

  !בזק! בזק! בזק

. נמצא בידי מקור מאוד אמין וכשיר, התוקפים שלנו, תי שמידע מוקלט יקר ערך מהשחקניםהובא לידיע

 לגבי תקיפת ,למי שלא יהיה ,הקלטת חושפת את התחקור של צוות הטורפדו הישראלי לגבי הצהרותיהם

.  היהךכ לא ש,הם- על פי דבריהם, החכיו קלטת זאת מ.בכך ציבוריתתמכו הם  שגוי ויזיהו, נאמר להם. "ליברטי"

 שהאוניה לא טבעה ,טת מגלה גם את המבוכה של תוקפינולהק. משימתם היתה להשמיד את האוניה וצוותה

מפקד לשעבר , משה אורן: ואלה הם, לשחקנים אלה יש שמות שכולנו מכירים. רי כל תקיפות האוויר והטורפדוחא

לשעבר קצין , אברהם לונץ; ויר הישראלילשעבר קצין קישור ימי לחיל האו, פנחס פנחסי; ורפדוהט סירות פלגת

המקור ששמו לא ידוע בנקודה זאת . ועוד,  בחדר המלחמה)3/ן ים"לונץ היה מחליפו של רע; כך במקור(תורן 

  .כך נאמר לי, זמיניםעותקים יהיו , אחרי שזה יושלם. אימותתיות המוישלח את הקלטות לרש

ייתכן כי ,  שכזאתעם ראיה. אבל היא קיימת, הקליט אותהאיני יודע מתי הוקלטה הקלטת או מי , בנקודה זו

  .בחשיפת טיוח זהיצטרפו אלינו  הספקניםכל השוללים ו תמידלאחת ו

  פיל טורני

  

לא עשה , אלההכביכול -את הקלטותיספק  שנאמר לוטורני לדברי ש, מזוהה- מקור לאאותו , נכון לעכשיו

  .זאת

 1960- הבשנות ש, צריך לזכור? טות שלהל והקEC-121-  את קיום טיסת הNSA מדוע לא גילתה

ומדיניותה היתה לא לחשוף דבר על , )אין סוכנות כזאת (Such Agency  No באופן היתולי NSAכונתה

ב " החקירות הממשלתיות של ארהי כלוכ, הקלטות נעשו זמינות לקלארק קליפורדכי בהנחה . הפעילויותי

היתה סיבה ,  זאת ועוד.חשיפות אלהב בוערא היה כל צורך ל ,יתה בגדר טעותה שהתקיפהו וישראל הסיק

דה שמטוס צבאי אמריקני נמצא במקום ובזמן שבהם ארצות הברית אמרה ב לא לחשוף את העותקפהפוליטית 

 1967- את בזחשיפה כ.  באזוראמריקנייםם צבאיים י בפרט שלא היו כל מטוסולערביםלעולם כולו ולסובייטים 

באזור הלחימה מסייעים לישראל נגד שנמצאו מטוסים אמריקניים ש ירדן ומצרים היתה מחזקת את טענות

סוכנות ה ו, יותרתפרסמוופעולותיה נ NSA-ככל ש. טענה שארצות הברית הכחישה במרץ אותו זמן, הערבים

 ונותרה סיבה מבצעית מתמשכת תקפה , חשה שאין לציבור צורך לדעתNSA-אין ספק ש,  יותרהנינוחעשתה נ

לארצות הברית יכולות מעקב היו  היה מאמין שימ. EC-121-ל השחשוף את היכולות הטכנולוגיות לא ל

  ?2002- או אף ב, 1967-ות כאלה בממדהי
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המבקשת , 2001 באפריל 27-ב) FOIA(בקשה על פי התקנה לחופש מידע  NSA-להגיש מחבר ספר זה 

, FOIA-40039בתיק , 2001 ביוני 14- ב. ןה ותרגומיהןתמלילי, EC-121- המטוס  של קלטותהלשחרר את 

- ההקלטות של הוליברטי של קלטות לקבל  את בקשת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע NSAדחתה 

121-EC כלשהן. NSAבה שי הג"NSA כלשהו ף ספציפי וסי אשל מוקיואת  אינה יכולה לאשר או להכחיש

רים מהקיום של שאר החו-נו שלעובדת הקיום או איקבע, בנוסף. 'ליברטי' יום על ידי  אותונעשהשייתכן ש

מחבר ספר זה ערער על ."  ונכוןעכשווים עניין מסווג באורח השאתה מבקש ) EC-121-ההקלטות של ה(

, 2002- בבראשונה כאשר פורסם ספר זה . הערעור נדחה. סיווגהסרת הוביקש , 2001 ביולי 6-בזאת ה ידחי

 תאשר את ערעור מחבר ספר זה על פי תקנת NSA-הגיע הזמן ש", מחבר ספר זה פרק זה בהערהסיכם 

קלטות אלה יספקו ראיות יקרות ערך בהנתונים . הן ותרגומיהןיתמליל, חופש המידע ותשחרר את הקלטות

 בעניין שחרור הקלטות על פי NSAתבע מחבר ספר זה את , ןכלאחר מ." בקשר לרבות מטענות הקונספירציה

 ביולי 2- נכנעה ושחררה לא רק את הקלטות אלא גם חומרים משמעותיים אחרים ב NSA; תקנות חופש המידע

בנוסף לאתר האינטרנט , NSA ,gov.nsa.wwwבאתר את הקלטות ותרגומיהן אפשר לשמוע ולראות . 2003

ניתוח מפורט של . 2תרגום הקלטות נמצא בנספח . com.thelibertyincident.www, של מחבר ספר זה
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