
  

  

  אמריקה חוקרת – 12פרק 

  
  

 1.ק של רכוש הציז או אובדן או נ,פציעה ,תווב מחייבות חקירה של כל אירוע שמעורבים בו מ"תקנות צי ארה

ועדת  הקיםלהורה , וניור'גן ימקקי. ון ס' גירלאדמ, ב באירופה"כוחות הימיים של ארהה  שלהמפקד העליון

 רת אז כעוזר ראש המטהישש, וניור'גקיד  .זק סיי אימשנה-אדמירל. "ליברטי"חקירה בנושא תקיפת 

.  ברט מם" אל2.מונה לנשיא הוועדה ,המפקד העליון של כוחות בעלות הברית בדרום אירופהלוגיסטיקה של ל

ייק וקרב על האי וביותר ב שבשעתו הצטיין, יי לאוף'ברנרד ג ם"ואל, גר האקדמיה של הציוב, וניור'גאטקינסון 

ב יהיה יועץ משפטי "צי ארהמוניור 'ג וורד בוסטון ם" שאל,קיד ביקש. החבריכמונו , יהינשבמלחמת העולם ה

ככזה חרגה בקיאותו ו, הי היה טייס ימי במלחמת העולם השנ,מיומנותו כמשפטן בציבנוסף ל, בוסטון 3.לוועדה

  . יםשאינו נושא פנ, קיד גם כאדם בעל יושרההכירו , מניסיונו האישי .תחום המשפטימעבר ל

, יומיים וכמה שעות לאחר התקיפה, 1967 ביוני 10- לפני חצות בדקות  46בלונדון הוועדה התכנסה 

כוחות הימיים של ה  שלעוזר ראש המטה של המפקד העליון,  ליאונרד רוברט ראישם" אלמפינגבתה עדות ו

  בוסטוןם" אז עם אליצאקיד משנה - אדמירל.  ביוני11- ב0250- ב הוועדה את עבודתה סיימה. ב באירופה"ארה

נמל בעת שהיתה בדרך ל, "ליברטי"יפון על סבים עלה  ביוני 12- וב, כרתים בדה משפטי למפרץ ס�קלדןעם ו

הוועדה  התכנסה 0730-וב,  בוולטה19674 ביוני 14-ב "ליברטי"עלו על האחרים הוועדה חברי . מלטהבטה ולו

  .נהל סיפוע

,  מוצגים49 . דפים158מתומללות השתרעו אל פני  העדויות ה5.ם עדי19פי ועדת החקירה גבתה עדויות מ

 ביוני 15- הוועדה סיימה את גביית העדויות במלטה ב. התקבלו כראיות, המכילים מאות מסמכים ותמונות

אחר ויומיים  כעבור סיימהאת דיוניה .  ביוני16-  זמן לונדון ב1645 עד שם גבתה עדויות נוספות, ושבה ללונדון

  :מצאים החשובים היוי המ6.לאדמירל מקקיין, דיוניהיחד עם תיעוד , מצאיהי מ52ה את גיש הךכ

  

  . ביוני היתה למעשה מקרה של טעות בזיהוי8- ב"ליברטי" שהתקיפה על מצביעות על כךהעדויות הזמינות  •

  .ניל האמריקגדזיהוי הו על קשהמצב הים השקט והמהירות האיטית של האוניה  ש,מאוד ייתכן •

  .ועדה להיות נגד אוניה אמריקניתנפה ישהתקלכך ל אינדיקציות זמינות אין כ •

  

שכלל ,  המסמך המרושל והנפוחנוסחמלא היה מרוצה  7, מרווין ְסֶטרינגם"אל, עורך הדין של אדמירל מקקיין

 קיד" אייק"והורו ל עמודים 5 בן" אישור ראשון"אבל אדמירל מקקיין ומטהו הכינו מסמך , קלדהיות הוטעגם 

 האישור של 8.בוושינגטון,  דייוויד מקדונלדירלאדמ, מצאים והאישור לראש המבצעים של הציילהעביר את המ

 שעל פי חוק ,אדם[ המכנסת הסמכותההערות המקדימות של . 15: " ההצהרה הבאהאתאדמירל מקקיין כולל 

נות ק למסכותמולי ]להלן) 1( ראו הערה – מוסמך לכנס משפט צבאי) UCMJ(ב "השיפוט הצבאי של ארה

  9". שהתקיפה היתה למעשה טעות,כוללות

הוכנסו לתיק מסמכים שחובר  , עותקים נוספים2עם , הראשון של אדמירל מקקייןתיעוד הישיבות והאישור 

הוא הוסע לנמל תעופה .  בנרתיק כתף45ר אקדח קליבר גשגם ח, משנה קיד-ת לידו של אדמירלרבשרש

הוא זוכר ו, סאו נרדםיברגע שהתיישב בכ. יורק ניול "פאן אמריקן" מטוס לוטס במחלקה ראשונה שהיתרו 

תה נוהיא ע, הוא שאל אותה למעשיה. מנסה לכסותו בשמיכהההבחין בדיילת והתעורר באמצע הלילה ש

ע ותהה מדיד מתהוא . פחדה ממנונממול ש אבכיסנוסעת כי ה, ל חזהועשניסתה לכסות את האקדח הענקי ש

  . לידוקשורמאחר שקרוב לוודאי לא יכול להפעילו ביעילות כשהתיק , ן לו האקדחנית
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עם נחיתתו . שהטיסו לוושינגטון, מטוס של הצי שם המתין לו, יורק יונן עד לנחיתת המטוס בוהוא חזר ליש

אדמירל מקדונלד . עם שחרלשם הגיע ו,  שבפרבר הסמוך של מרילנד"בתסדה"ח לבית החולים של הצי קנל

 ברגע שהתעורר מקדונלד ושמע 10. מחוץ לחדרוהמתיןלא להעירו ושעדיף הקיד . מדלקת ראותהתאושש שם 

, לא" "?היה במתכוון] התקיפה[זה , אייק ":מקדונלדשאל , שקיד נכנס לחדרכ. קרא לו, שקיד נמצא שם

  11. הדיוניםדעויעל ת שניהם והם עברו השיב קיד" ,אדמירל

-הוסיף אדמירל, ב סיימה את הדוח שלה"דת החקירה של צי ארהועוכמעט חודש לאחר ש, 1967יולי  ב6- ב

  :ם נאמרש, ת בלבדובמסר סודי לעיניים אמריקני" ליברטי" קיד נספח מבהיר לחקירת משנה

  

   הוספת הבהרה כפי שמתאיםתנדרש .1

 .רותבה בעקבות דרישתך לה"ליברטי"נספח לחקירת 

יוויד יואתת ד; תומפסון קריפטולוגיה נאיטכל "רס ;נגלל מקגו" סא"ליברטי"ל ידי מפקד ע ולהלן אומת הדברים[ .2

  .ל מקגונגל"באמצעות סא

  ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .3

 .לפני פגיעת טורפדו "ליברטי"נראה על ידי   לא ,חוזר] אני[ ,נראה  לאים ר" מסטAA-ן שטוע .4

 ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .5

 ]נטיוונמחק מכיוון שלא רל[ .6

האם "תה ישמישהו בליברטי ראה ה רים"מסטהניתנת לזיהוי  הראשונה ויזואלית האומר שהתשדורת תומפסון .7

 "...ה נ בהמתר שנישאםהאם אתם רוצי" ואחריה" אתם זקוקים לעזרה

, ות הטורפדופאחר תקילאחרי שהגיע לגשר מה שקרה , אחרי שפנס האלדיס הוכן לפעולה]ש[תומפסון מציין  .8

 .הצעת העזרהלובה גבת" לא תודה" היה רים" לסטיתות אורלח באשהדבר היחיד שנ

  

של איסוף וניתוח עדויות ומדוייקת ה כשירה ממשיבאורח ראוי לציון ב ביצעה "ועדת החקירה של צי ארה

 .משאבי ארצות הבריתעמדו ועדה וולרשות ההחקירה היתה ממצה . נותה מסקקיוהס "ליברטי"פת יקשר לתקב

נתמכות  והן מסקנות הועדה עמדו במבחן הזמן,  אף על פי כן. ישראליםויות מפיעדישירות  גבתההיא לא 

  .יותר חרומאשישראל סיפקה נתונים מכוח הומאושרות 

 אבל .חשב לאסון נפש ןבדוים רגילים כל אימב.  כערך עליון בארצות הבריתנחשביםחיי אדם , תמסורתי

 נהרגושבמהלכו , וייטנאםוזוין ב ארצות הברית היתה מעורבת בעימות מ".ימים רגילים"היתה בגדר  לא 1967

מספר הפצועים .  אנשי צבא אמריקניים187בווייטנאם נהרגו  1967 ביוני 5בשבוע של .  מחייליה55,000

 לציבור זרים דופן או ייוצאפוא יא לא היו 1967 ביוני 5והפצועים בשבוע של מספרי ההרוגים . ע שחקיםיהרק

  . כמה שניםרוצת שבוע בממדי אלה קשות שכ ותדי שחווה אב,אמריקניה

אירועים  יעתומה ניתן לעשות למנ, איך ומדוע זה קרה: הדאגה היתה מבצעית. הצי רצה לדעת מה קרה

, יםעצימלא היו קרובים או ,  שהיו ידידותייםעם, 1967- ב וישראל ב"צבאות ארה היחסים בין? דומים בעתיד

 הנספח , חיל האוויר אנתוני פרנהם"בין אלשרו שנקחבריים היחסים להוציא פה ושם מגעים אישיים כגון ה

באורח . ראש מודיעין חיל האוויר הישראלי,  ברקת)שייקה( עיהול יש"ועמיתו סא, הצבאי האמריקני בתל אביב

, ל מיכאל בלוך"ועמיתו סא, הנספח הימי האמריקני,  הצי ארנסט קסטלם" קשר ידידותי בין אלנקשר, דומה

  .ספחים צבאיים זריםנעם ל "קצין הקישור של צה

פי  עדויות רק מה הוועדה גבת12. תקנות הצי לא חייבו זאת;לא הותר לגבות עדויות מהצד הישראלילוועדה 

עדה והודוח , כפי שטוענים מבקרים אחדים, אם. אנשי סגל אמריקניים ובחנה את האוניה ומוצגים פיזיים

.  שנים10- קרוב ל  כסודיסווג אחר כךהוא וע קשה להבין מד, יםיפוליטאו לחצים שיקולים ת שפעהתקבל בה

לא חשה ארצות הברית ממשלת  .יםמבצעי  אויםטחוניי בבשל נימוקים שהדוח סווג ,הרבה יותר להניחסביר 

משרד ההגנה רצו  עובדה שלא משרד החוץ ולא,  מודיעיןוףסיאשלה עסקה בשאוניה בנוח בשל העובדה 



  אמריקה חוקרת: 12

 

 136 

שארצות הברית ,  לחזק את התפיסה הערביתענייןלא היה כל ני האמריקלמשרד החוץ , יתר על כן .שתיחשף

  .סיוע צבאי ישירלישראל  מעניקה

 .סודיים ביותרכ , והאישור של מקקיין,מצאי ועדת החקירהימסווגו ,  שמעולם לא הובהרובשל נימוקים

) יחסי ציבור(משרד העוזר לשר ההגנה .  שנים אחרי האירוע9-יותר מ – 1976 ביוני 29-רק בהוסר סיווגם 

 כולל שאינו, "תמצית הדיונים " שלוצירף אליה מסמך מוזר, 1967 ביוני 28- בהודעה לעיתונות על כך פרסם 

 יוצאת "תמצית"שה, דומה.  של האישור של אדמירל מקקיין15 סעיף ואת של ועדת החקירה 6-  ו1מצאים ימ

, היא גם כוללת טעויות עובדתיות. עדהוושל היות קורהממופיעים בתרשומות  ינםדברים שאבפרסום מגדרה 

 שלה על 0.5- ירתה ממקלעי ה'ליברטי' " כי,למשל, התמצית מציינת. אותןתרות וסשתרשומות הדיונים 

 לפניאבל , האוניה אכן ירתה על הטרפדות." אבל רק לאחר שהותקפה ונפגעה, המטוסים וסירות הטורפדו

  .תל מקגונגל מאשר זא" תמליל עדותו של סא.שתקפו

. עדהו של הו6-ו, 2, 1ם י את ממצאתת אפילו סותרופסקה אחת של ההודעה לעיתונ כי ,נראה

 - 'יינס' של גהמלחמהאוניות ' –  התקניהבינלאומי הימי יכפי שמוצגת בספר הזיהו, הקונפיגורציה שלה"

 13."'ליברטי' ,תאוניה שאינה לוחמכַ באורח ברור ה תזהולמטוסים לאפשר ל וספיקה, והסימונים התקניים שלה

ב השעה ורגלה עמדות קרב במשך ריזאת ת" אינה לוחמתשאוניה "ש "תמצית"המציינת   אחר כךשתי פסקאות

 :המשמרתד גָ נַ מכריז , ב"מושמעת אזעקת עמדות קרב באוניה של צי ארהר שאכ. שלפני התקיפה מהאוויר

ליברטי לא " ייתכן ש.ני קצותיואחוז את המקל בשלאפשר - אי." כל הצוות איישו את עמדות הקרב שלכם"

ניתן רק לשער מדוע . היתה אוניית מלחמה על פי הגדרות החוק הבינלאומיהיא אבל , חומשה כיאות לקרב

או עיוותה מספר היבטים משמעותיים של הממצאים החסירה ו ,"אינה לוחמת"נות וההודעה לעיתכינתה אותה 

  .תיים של הוועדהיהאמ

 תתקיפל עשלה מסוכנות הביון המרכזית חקירה ניהלה , עדת החקירה שלול את ופעימב "צי ארהבעוד 

 דוח 14.ל הצי סיימה את עבודתהשועדת החקירה ו ימים לפני ש5, 1967 ביוני 13-רסמה דוח ביופ, "ליברטי"

CIA, התעלמה , אבל במרוץ להשלמתו , מעולהמהוה מסמךו, מדויק , ימים5תוך  בםשהושלCIAמהעובדה , 

בשעה  מקדימים CIAהזמנים בדוח , כךולפי,  היה בישראלךלא כ, ושינגטון שעון קיץו חל ב1967ני שביושבעוד 

- ב התו אתזמן מCIAאבל דוח , 1967 ביוני 8- סיני בן  בערך לפי זמ1400-  התקיפה החלה בך אפואכ. אחת

אמריקניים מקורות הסתמכה על ש,  הסוכנותקיימהפיקח על החקירה שבתל אביב  CIA תנחראש ת 1500.15

הוסר הסיווג  16.טעותבוצעו ב "ליברטי" על שהתקיפותהמסקנה הראשונית היתה . בישראל ובארצות הברית

 12 עד  נותר מסווג,1967 ביוני 23- מ,אבל תזכיר מאוחר יותר, 1967 ביוני 13- מCIAעין של יתזכיר המודמ

פת י בחל1977- קיבלה חיזוק ב,תטעובוצעה ב שהתקיפה ,CIA מסקנת .ידועבשל שיקול לא  2004בינואר 

במכתב לראש הסוכנות . אבורזק מדקוטה הדרומית. ג יימס'וסנטור גאדמירל טרנר  CIA שמכתבים בין רא

  :הבאהשאילתה את ההסנטור הגיש , 1977 בנובמבר 18מיום 

  

שרכשה  עעל סמך מיד, הסוכנות שאתה עומד בראשההערכת  תהאוכל לקבל את הערכתך וא, לבסוף. 5"לשאלה 

בתום טעות בוצעה ב היתה מכוונת או 'ליברטי'אס .אס.התקיפה הישראלית על יולפיהן ש, סוכנות מכל המקורותה

  " ?לב

  

 התקיפה ,גם כיום ,מיטב שיפוטנול': הערה ":1978 בפברואר 27יום מ כתבאדמירל טרנר השיב במ

  ."הישראלית לא נעשתה במזיד כלפי ארצות הברית והיתה טעות

אל " ואוניית המלחמה המצרית "ליברטי" הדמיון בין עלדיו רב נשפך , "יליברט" כים בפרשתמסמכל הב

 אונית המטען ורך מטר יותר מא60-כה כו אר'ליברטי'מנם וא ": מציין1967 ביוני 13 של CIAדוח  17."קוציר

ופים דומים לשתיהן ג. ה בטעות כאחרתותזהבקלות לעשוי אבל טייס נלהב מדי היה , 'אל קוציר'המצרית 

  18."תרנים וארובהדומות של ותצורות 

כדי להשיב על , ה דומףגו" ליברטי"ו "אל קוציר" של,CIAכמה מומחים ימיים עשויים לחלוק על מסקנת דוח 

 מוצגות תמונות לא NSA של מסמך 40בעמוד . ניותוהצלליות של שתי האזו אין טוב מאשר לבחון את שאלה 

. מבנה עילי במרכז וארובה יחידה, רולכל אוניה תורן לפנים ותורן מאח. "וציראל ק"ו "ליברטי"מסווגות של 



  אמריקה חוקרת: 12

 

 137 

ראוי ).  למטה"אל קוציר",  למעלה"ליברטי"(הדמיון נקודות פשוטות המוצגות באיור משקפות את ההצלליות 

  מתקרב למטרה שכבר זוהתה, כןלפני שמעולם לא תקף אוניה ,22 או 21 קרב בן טוסטייס מון חשבהביא בל

  . שניות4- בחצי מייל כ -   קשר500-ב במהירות של כיכאו

ראשי המטות המשולבים הודאגו גם . "ליברטי" אסוןבסיבות ל ברצינות יתרההתעניינו  CIA-לא רק הצי ו

.  רוזף'ב ג" אלוף צבא ארהוהטילו על,  לא הגיעו לתעודתם"ליברטי" לשוגרו מסרים ש5-ש, בשל העובדההם 

  1967.19 ביוני 9-חקירה בב הוא החל . בתחום העובדותכשל בתקשורתה את פרשת רוחקלר�ס 

אולם ; הוסיף הערות הסברבם רולש, "מצאי עובדותימ "36ציין רוס ,  שלוסיכוםשל ה, 1סעיף , 2בחלק 

 וניתח ערך ,אסףשלו הצוות  20.מצאים על התקיפות עצמןימעסק ב גנרל רוס לא ,בהתאם להגדרת המשימה

יותר  של הכוחות האמריקניים במחדליםבטעויות ו אפוא רוס עסק .עותיתמם המשאת כל תעבורת המסרי

 נטרדוראשי המטות המשולבים .  ועדת החקירה שניהל אדמירל משנה קידשכבר עשתהמאשר בחזרה על 

 לקט חשוב ריכזה ת רוסחקיר. יכולת מערכת התקשורת של הכוחות האמריקניים למנוע את האירוע-איבשל 

הדוח . אחריויות של מערכת התקשורת של הכוחות האמריקנייםבהתמקדה בכשלים ואבל , יםביותר של מסר

  ."ליברטי"ערך בחקירת תקרית - מהווה משום כך מסמך רבשל רוס 

שעמד בראש , רק קליפורדאקלהיתה זו של העכשוויות החקירה המסתורית והחמקמקה מכל החקירות 

באמצעות היועץ , הנשיא 21.ונסון' והיה יועץ קרוב לנשיא ג,המועצה המייעצת בנושאי מודיעין חוץ לנשיא

  :שתי שאלותקליפורד   אתשאל, לביטחון לאומי וולט רוסטאו

  

  ?1967מי ירה את הירייה הראשונה במלחמת : 1

  ? ת או טעותנ מכוו"ליברטי"ההיתה התקיפה של : 2

  

הסיק שישראל ירתה הוא שהרווחת היא ך ההנחה א, תשובת קליפורד לשאלה הראשונה נותרה מסווגת

 ה מסווגת מוטעות נותראוות נות היו מכוויפ קליפורד על השאלה האם התקתשובת 22.ה הראשונהיאת הירי

  1995.23 באוקטובר 25- סיווג בההסרת ידי  עד שמחבר ספר זה הביא ל" ביותרתסודי"

   :דוח קליפורד ציין את המסקנות הבאות

  

] שידועה כ[ התקפה יזומה על אוניה ביצעקוד העליון הישראלי המידע הזמין עד עתה לא משקף שהפי. 1

  ...תאמריקני

 גורמיםנסלחים בפיקוד ושליטה של -ת הזמינות היא שהיו כשלים גסים ובלתיוהעובדנוכח ובה ביותר ט ההמסקנה. 4

  . ישראלייםםימיים ואוויריי

נות גסה שממשלת ישראל חייבת מהווה מעשה בוטה של רשלשבוצעה ללא התגרות  "ליברטי"ההתקפה על . 6

.והסגל הצבאי הישראלי המעורב צריך להיענש, ית לה במלואהאלהיות אחר
24

  

  

כשלים בלתי "אלא כלשהו  שקליפורד לא גילה תכנון מרא, מנקודת מבט אמריקנית, בסופו של דבר

 כל הצדקה לכשל אין. 5: "קבע המשיך ולהלן. מצד סגל כפיף צבאי ישראלי" רשלנות גסה"המהווים " נסלחים

א אתראה מיידית לכל הגורמים ודיווב – המלחמה ך בכל מקרה אחר במהלמעולהיעילות שהפגין  –ל 'של צה

   25."תור אוניה אמריקניזל על העובדה שיש בא'המתאימים בצה

 הוא השיג 26."מעין כמוה ה רגישפרשה" היתה "ליברטי" שתקיפת , נזכר קליפורדבראיון עם מחבר ספר זה

 הוא 27".חוק מרפי"ולמעשה מקרה של ,  הסיק שהתקיפה היתה טעותבתום חקירתוו, ממשרד ההגנה עמיד

 וכי 28,ית הלבןבנכח בכמה ישיבות של ה  כי,הוא נזכר. פנטגוןב ביקר לא יחקירתו נעשתה ללא מטה וככי , ציין

  29."היתה תאונה שזאתככל הנראה אפשר לקבוע  , והקשבה לחומר מוקלט אלקטרונית חומרבחינה של"אחרי 
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 תקרית בנושא ,)"יועץ לנשיא"( Counsel to the Presidentר ספכרונותיו בי את ז1991-קליפורד פרסם ב

  :נאמר שם "ליברטי"

  

לכך  או "ליברטי"היו מודעות לזהות האמיתית של .... לא היו כל ראיות שהרמות הגבוהות ביותר של ממשלת ישראל 

  . לא ידעוייש לא יכול להוכיח כא, יחד עם זאת. שהתקיפה מתנהלת

.ל" הטובה ביותר על סמך העובדות הידועות לי היא שהיו כשלים בלתי נסלחים מצד צההמסקנה
30

  

  

 1872' מסהצעה  על  גביית עדויות ימי3 ליחסי חוץ טועדת הסנאקיימה , "ליברטי" זמן קצר לאחר תקרית

S לדיון על ידי הועלה" 'ליברטי'. אס.אס.לית על יוההתקפה הישרא " נושא.1961-ן תקנת סיוע החוץ מוקילת 

.  שר ההגנה רוברט ס32. ישראללאוהד שמעולם לא נחשב 31,סנטור בורק בלייקמור היקנלופר ממדינת איווה

  :פני הוועדהלהעיד מקנמרה 

  

פה שהתקיהיתה ,  רבאמון שבו יש לי ,מסקנת הגוף החוקר בראשות אדמירל של הצי, "ליברטי" תקיפבמקרה של ת

מודעת מצד ממשלת  החלטהלא היתה זאת ... .ה זאתתומך במסקנאני ו,  החקירהח את דויקראת. א היתה מכוונתל

  .ישראל

  ...אולי לא: סנטור היקנלופר

ויש כמה ראיות , ת ידעו שהם תוקפים אוניה אמריקני"ליברטי"כל ראיות שאלה שתקפו את  אין: השר מקנמרה

זאת היתה  .ה לשאת את הלפיד בשביל הישראליםצאני לא רו, סנטור היקנלופר... . שהם לא ידעו זאת לכךנסיבתיות

שבאותו , ךפניאני רק הייתי מדגיש ל. וטעות בלתי נסלחת של טקטיקה מקצועית....  בשיקול דעתטעות בלתי נסלחת

לא היתה לנו כל . תטעיות אלה קורו.  והסתבר שטעיתי,]במקור כך[יפונג אזמן הכחשתי שפגענו באוניה רוסית בנמל ה

.תנה לתקף אוניה אמריקניו לישראל כוהיתהכשם שככל הנראה לא , ה רוסיתיכוונה לתקף אונ
33

    

  

 5  ובחן את האירועים סביב התקיפה"ליברטי"התייחס בחומרה לתקיפת , בניגוד לכמה טענות, הקונגרס

בוועדת   שהתנהלעומי בש,הסנאט בבית המשרדים הישן של, אחר הצהריים 1968 בפברואר 1-ב. פעמים

ר ראשי המטות "יו, וילרו. לווה בגנרל ארל גמ,  שר ההגנה מקנמרההופיע שוב ,חות המזויניםוכהסנאט ל

  אמריקניתן מודיעיוףסי איתשבה אוני, המאוחרת יותר" פואבלו"הם באו לשם להעיד על תקרית . המשולבים

 אווירי סיועמתן ממיזורי שאל את מקנמרה על  סימינגטון ט סנטור סטיואר34.תה בידי צפון קוריאהשבנ

  :"ליברטי"פת י לתק"פואבלו"תקרית  בתגובתו השווה מקנמרה את.  בשעת מצוקתה"פואבלו"ל

  

 כוח משימה והיה לנ, "ליברטי"הותקפה שכ. "יליברט" מודגם על ידי תקרית הזממין משתררת במצב הוודאות ה-סוג אי

 זאת השאלה שמיד – הראשונה תגובתי. בחנו את המצב. ר בזק בשעת התקיפהטגון מסנקיבלנו כאן בפ. בים התיכון

  ?יטייםיהאם לא סביר שהותקפה בידי כוחות סוב:  היתה- הצבתי לראשי המטות המשולבים

, מכיוון שידענו את מיקומם ,כמובן שהתגובה הראשונית. וימים באזורסיטיים מיכוחות סובשל ם מקויו את מנידע

  .הסקנו שתקיפה סובייטית לא היתה סבירה,  דקות45 עד 30תוך אבל . אלה ת תקיפת כוחותהיתה אמורה להיו

אם לא ,  מי עוד היה עלול לעשות זאת.הותקפה בידי המצרים "ליברטי"השאלה הברורה הבאה היתה האם 

  .מה לגלות זאת- לנו זמן נדרש .לא היה נכון ה גם ז,ןבכו? טים או המצריםיביוהס

.ביך היה עליו להגי בשטח לדעת מה קרה ואינו לכם הוא שקשה מאוד למפקד שאררצוני להבהימה ש
35

  

  

  . מידע על פיקוד ושליטה צבאייםלגיבוש תתימפלג-לא, אובייקטיבית מורים על דאגה ים אלהעמותמלילי שי
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 למשרד ההגנה עדהוהו- פני תתמועים לי שבוצעו. "ליברטי"תעניין בפרשת אמריקני הגם בית הנבחרים ה

פתח מחיל האוויר קלוקו . רד פ'ריצ ל"ראאחרי ש. 1968 באפריל 8- ב, להקצבותת בית הנבחרים עדו של

 כי ברצונו לשוחח על מערכת ,חבר הקונגרס רוברט לי פולטון סייקס מפלורידהציין ,  פתיחהבהרצאת

נה כללית ניתן לקבוע מסק ":הוא אמר." 'ליברטי'דגש על תקרית ב"ת של משרד ההגנה יבלוהתקשורת הגל

, פשוט אומללותההגנה של משרד ת רתקשוהת כשל מערוההפעלה ת המבצעיות ו שהיכול,דוחות המטהמ

  36." שיפוץ כוללטעוןוניהול המערכת 

ע של ועדת ומישן המשרד ההגנה וה תחקירהן  כי ,העיר, )מינהל (עוזר שר ההגנה, סוליס הורביץ

ים רבשימועים עדויות ו.  בנתיב הסכנה"ליברטי"את שהותירה , פגמים במערכת הקיימתבההקצבות התמקדו 

, נהלים, מבנה כגון, היבטים אחרים של תקשורת משרד ההגנהל אלא גם "ליברטי"תקרית ל לא רק נדרשו

הערתו של חבר ראויה לציון . "ליברטי" אבל דומה שהדיון תמיד חזר ל.בנוסף לבעיות בווייטנאםוזאת , וציוד

  :ס מאריזונהייקוב רוד'ון ג'הקונגרס ג

  

קומדיה  אפילו .קומדיה של טעויותהיתה זאת  ."ליברטי"זה להר לטיפול במסר והתיעוד מעיד על עצמו ככל הקש

  . ת על כך לא היתה קולעת יותרכתב שהיתה נמוסיקלית

מתוחכמת ביותר שהיתה הת התקשורת כ מערלרשותנו, ראו נא. זה כה טרגיהיה  לולא ,מצחיקזה היה יכול להיות 

.שאיננו יודעים איך להפעילהעד היא כה מתוחכמת אך ייתכן ש, ת אי פעםואנושל
37

  

  

בדחיינות   התנהלוראשי המטות המשולבים והציחשה כי ההקצבות  תשוועדנראה , הדוח המודפס שלהלפי 

בית ועדת גלובלית בידי החקירה של התקשורת  ניכר כי 38",תמצית מחקר"צה מלמרות שהוועדה אי. מסוימת

שיתוף הפעולה של ראשי המטות מ נהשביעות רצו-אידה על רקע ס נו1971- בוחות המזוינים כרים להנבח

  .המשולבים והצי עם חקירה קודמת זו

תקשורת ב' קלקול'" חלקית ברשומות הקונגרס תחת הכותרת םרסוהקצבות פבית הנבחרים לדוח ועדת 

  ."  מול חוף סיני'ליברטי'. אס.אס. לנוכחות יוגרםשל הצי 

  : להלן ציטוט מדוח זה

  

 'ליברטי'. אס.אס. לנוכחות יויךבתקשורת של הצי הול' קלקול' שמן העובדה יהזדעזעת, כבוד היושב ראש: מר הלפרן"

."יםות ומטוסים ישראלידשם זוהתה בטעות כספינה מצרית והותקפה על ידי טרפ, 1967מול חוף סיני ביוני 
39

  

  

חלק של הדוח , וחלקבות חלפ,  הוסר"ליברטי" בפרשתרות כמעט כל החקירות האחשסיווגן של בעוד 

  40.כל המאמצים להסרת הסיווג של שאר הדוח לא צלחו.  ביותרהגבוהבדרגה סווג משלעיל נותר 

תקשורת הכשלי  של חקירההמזוינים כוחות לחקר העדה של בית הנבחרים ותת הוביצעה  1971- ב

ת הצבאית ר בתקשונותענייההתשיא לה גיעהת אה זירחקב ש,המ דו41.ית של משרד ההגנהלגלובה

ועדת על ידי  וםהמזויני כוחותהסנאט לעל ידי ועדת  ה והורחבכהנמש ו1967-ס בוח ר�דה בהאמריקנית שהחל

 1968- ב"פואבלו" תפיסתת ותקשורת הוחמרה בעקבלמצב הדאגה ה. 1968-בלהקצבות בית הנבחרים 

 . 1969- בEC-121 של הצי ןמטוס איסוף מודיעיהפלת ו

בו כמה  נפלו, אף על פי כן. ביותרומאלף  חשוב "ליברטי"תייחס למל החקירה השהמסכם דוח פרק בה

 הדוח עוקב אחר 171.42  היההמספר הנכוןשעה ש, 75 היהליברטי מספר פצועי הוא מציין ש, למשל. שגיאות

 וקובע את הסיבות , מהםפציפי של כל אחד ואחדס מקטלג את הנתיב ה,כל אחד מחמשת המסרים שעוכבו

טחון של י סקירת בתנהליבהמלצת משרד מ חוו מחיקות מהדעש שנ, הדוח מאשר. שחלו בהגעתםלעיכובים

 מספר חברוה, תרם של הצי לתקשוי המבצעשעוזר רא, פיצפטריק. 'משנה פרנסיס ג- אדמירל43.משרד ההגנה

 וגירסותכמה עובדות במהלכה מסר ו 44,ועדהודית של הו בישיבה סת מקפעדותהעיד ,  בצוות הדוח של רוס2

  .שבסופו של דבר נמחקו מסיבות ביטחוניות מהדוח שפורסם



  אמריקה חוקרת: 12

 

 140 

בין כלשהו  פרוטוקול 1967ביוני לפיה לא היה ש,  אדמירל פיצפטריקשמע עדותו שלהוועדה הזדעזעה ל

מסרים מדי יום  חשלב "צי ארה. ותי לאוניםב לשליחת מסר"שורת הצבאית בפנטגון ובין צי ארהקתחנות הת

, הצבא שלח בנדיר מסרים לאוניות.  שלוהתקשורתמערכת  ת באמצעו)fleet broadcast ("צילשידור "ל

המסרים נותבו ש זאת הסיבה ,ככל הנראה.  וייטנאםבאיזורהמסרים היו לאוניות ,  שעשה כןספוריםובמקרים ה

  .יפיניםללתחנת התקשורת של הצי בפי

רשות ובדה שלהעלמרות , בשל סיבה כלשהי כי צריך להבין, חמנת להעריך טוב יותר את תוכן הדו על

התקשורת השגרתית שלו עם אוניותיו ברחבי העולם היתה לקויה , םל הצי המובחר בעועומדארצות הברית 

שנשא  הרצאה ב אמרקוגילו  רוסק)'דימ(ל "תא. באורח מעורר רחמים)  המפרץבמלחמתלא מכבר אפילו (

, אכן. 'סופה במדבר'מבצע ואז החל  ":המפרץ  התקשורת של הצי בזמן מלחמתבאוניברסיטת הרוורד על מצב

, ב'ת והשגרה ובעיקר עם צי ארהטח הקדימ�שבעיקר ב, של מסרים כשהמלחמה החלה לי הצטברותחלה אצ

  45."17-  במאה השם- איעם התקשורת שלו שעדיין ננעל 

 "סודי"סווג עד לדרגת מסר ש]. טלקס/טלפרינטר[שידורים לצי ומסרים אחרים בטלטייפ נכתבו  1967- ב

, המסר שהתקבל פוענח אוטומטית והודפס.  אוטומטית ושודרן הוצפואז,  הטלפרינטרשיר לתוך מכדהוקל

, כשהתקבלו,  לאחר הקלדתוהוצפן ידנית, "סודי ביותר"סווג שאבל מסר ". הצפנה מקוונת "נקראתהליך זה ו

  ".מקוונת- אהצפנה ל "נקראזה . פוענח ידנית ואז הודפס

סיכוי גדול היה כרוך ב)  אנושגבוהה יותר לטעויותמובנית סבירות שהיה מלווה ב( זה לגמריתהליך ידני 

שידור " שנשלחו במערכת ,"סודי ביותר"היה ווגם יסשם ינדירהבמברקים ששודרו בהבנת פקודות לעיכוב יותר 

  ."ליברטי"  דוגמתיהירמה שנב ליחידות "לצי

בית הנבחרים  ועדה החוקרת לכוחות המזוינים שלו תת החשל דו "ציא#ת ומסקנותמ"כמה מה, משום כך

  : לציוןותאויר

  

 החלטות תמשתמשים בהן בתהליך קבלשל הן והלי מפעילא עולה על רמתם שלתקשורת  מערכותערכן של . 1

  .בפיקוד ושליטה

b .כמה תפגרמ  זומערכת.  זמן מהעוד מבצעית לתינית של משרד ההגנה לא תגיע ליכוימערכת התקשורת הלוו 

  .שנים מאחרי מערכות מסחריות

g .לא-כותבהמ"מנע כל התקדמות משמעותית בזמן ,  האלקטרוניםואחרי שידור לפני, הזמן שנדרש לעיבוד מסרים -

 דקות לעיבוד מסר 70 כי בממוצע נדרשות למדתהסטטיסטיקה מ.  אוטומטיגלמרות התקנת ציוד מיתו, "קוראה

 . דקות בלבד5צע לתקשורת אלקטרונית של מסר כזה הוא והממ  שהזמןבעוד, "בזק"

 גורמיטות פיקודיות ועיכבו העברת מידע ללעיכבו ביצוע החשאינן מגיבות רת של משרד ההגנה שומערכות תק. 2

.במצבים בינלאומיים קריטיים פיקוד
46

  

  

 מנהל 47,קלוקו. רד פ' ריצל"ראי ול ממיזורוה. בין חבר בית הנבחרים דורוורד סיהתנהל , תמצית הדוחלפי 

  : הדיון הבא,של משרד ההגנהתקשורת הסוכנות 

  

עומד על האם אתה , "ליברטי" נוסף כמו תסריט לאור .אחת הוא לשאול את הגנרל שאלה ה המכריעקודה הנ:מר הול

  ?היה לנו התקשורת הדרושה להשלים באורח מיידי ואפקטיבי את החלטת הפיקודת שעכשיו ,עתךד

  .איני יכול להבטיח זאת,  לא אדוני:ל קלוקרנרג

.ר" כבוד היו,םמהגיהינו אנו בבלגן ,ם כך א:מר הול
48
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-במה בין ארצות הברית ואנגליה חהמל. "ליברטי"קרית תהבעיה של תקשורת לקויה לא היתה ייחודית ל

מידע זה לכוחות להעביר אז אבל לא ניתן . 1814 בדצמבר24- שנחתמה ב"נט'גֶ ת נאמ"הסתיימה ב 1812

 יום אחר תום הלחימה 15  שניטש1815 בינואר 8- קרב ניו אורלינס בהיתהתוצאה הו, עוד מועדבהלוחמים 

 שתיאר  עד למצבבמרוצת הזמן השתפרויכולות התקשורת .  בריטים289-  אמריקניים ו71 נהרגובו ת והרשמי

 27-ב, מרילנד, טלנדויבסוב "צי ארהשל מכון בסמינר ביון צבאי , CIAסגן מנהל , מקקונל. ון מ' גאדמירל- תת

ים מכדי בדרך כלל מורכבמיורטים בשדה הקרב ה מסרים ,כיום: " שםאדמירל מקקונל אמר. 1995ביוני 

שם ככל  םעבדל, NSA-להביאם לגרה שלנו היא יהש. זה דורש כוח מיחשוב ניכר. שיטופלו בשדה הקרב

 את עושים זובכמה מקומות אנ.  שניות12 נדרשו לנו לשם כךביוגוסלביה .  לשדה הקרבםאז להחזירונדרש ה

 מאשריותר  1812ב לזאת של " צי ארהתקשורתיכולתה של דמתה  1967-ב, לרוע המזל."  בלבד שניות3- ב

  .1995 של לזו

סמית . רד ק'עם פרסום מאמר מאת ריצ 1970- בשלהי שנות החדשמהתעורר  "ליברטי"העניין בתקיפת 

הסתערות על "אנס . יימס מ'ספרו של ג הופעתעם  ו,1978ב ביוני " של מכון צי ארהProceedings העת בבכת

וועדה המיוחדת ב "ליברטי" תקרית נדונה 1979- וב, התרשמו מן המידעטורים א כמה סנ1979.49-  ב"'ליברטי'

. טר מאריזונהר היה ברי גולדוו" סגן היו;ביי מאינדיאנה' ועדה היה בירץו יושב ראש ה.של הסנאט למודיעין

סיפקו חיל האוויר  חומר שףסוית עדויות ולאיי לישראל לגבגור צוות חוקריםשיהוועדה החלה את החקירה ב

 ישבו מאחורי פרגוד והללו, "ליברטי" תהחוקרים הורשו לראיין את הטייסים שתקפו א. הישראלייםחיל הים ו

אל  פנים) 1979- נהרג ב,  משה המרמרש,הרביעי( טייסיםשלושה מהמחבר ספר זה נפגש עם . [הווזלבל י

כמצוין במספר , שמותיהם הותרו לפרסום מאוחר ותר. שעשה זאתהיחיד ישראלי - והוא הלא, פנים וראיין אותם

שם צוין  50,דוח על תקרית ליברטיל " ההיסטוריה של צהמחלקתהכינה ו זבתגובה לחקירה . ]מקומות בספר זה

ת הפרשה  ארוחקועליה הוטל ל] השלישי[י סטיבנסון יל עדו שלבראשות , ועדהניהקונגרס האמריקמינה *"כי 

  51"*.התתוצאות חקיראת  לפרסםו

 בנושא בישראל יעובדתמידע  פהאס בירורים וערכהת יאמריקנית רשמ  שחקירה,פעם יחידההיתה את ז

יעוד תכמעט שום צא בנמ ןאי, העדויות שנאספווים נועיעדה שמעה את הטוהואף ש. "ליברטי"תקיפת 

ל זוכרים את "צה במספר קצינים.  וחברי ועדה שוניםCIA- הביןשהתנהלה  ענפה תכתובת קיימת 52.התלחקיר

לא מצאה ,  שביצעהמאומצתהירה חרף החק, ככל הנראה 53.ועדה בישראלוהצוות חוקרי החקירה ואת ביקורי 

דה הסתיימה בלא כלום ואף ועבודת הווע,  ואנסיהם של סמיתועדה ראיות מספיקות להצדקת בדיקת טענותוה

ונסון 'ב כפי שאומצה בידי הנשיא ג"דה הרשמית של ממשלת ארהמ העעל כנהנותרה כך  54. דוחפרסםל בלי

  .)43-הנשיא ה(ובוש , קלינטון, )41- הנשיא ה(בוש , ריגן, קרטר, פורד, על הנשיאים ניקסוןמקובלת רה אונש

מחלקת , ראשית. ועדהומסקנת ה את איששומה כי  שדו,התרחשו שני אירועים אחרים באותה מסגרת זמן

תקרית תקיפת " שכותרתה ,ישראלית של תקיפת ליברטירשמית רסה ירסמה גיל הכינה ופ"יה של צהורההיסט

 המסמך. "ליברטי"ת תקרית ר לחקיניועדת הקונגרס האמריקמסקנות  במיוחד לנדרשזה  מסמך. "'ליברטי'ה

חרור מידע על שומעטה החשאיות הרפיית תחילת וסימן את , ב"ארהנמסר לממשלת ,  מסווגעדיין ,ישראלי

  ."ליברטי"תקרית 

פת מסרים י עם ישראל בחל"ליברטי" משרד החוץ האמריקני את תקרית יישב תבתוך מסגרת זמן זא, שנית

האם  .אשמה כוללת על התקריתהדוחה הודאה ב שקיבלו ללא עוררין את העמדה הישראלית ,דיפלומטיים

 החוץ שרדמסמכים של מ ?עדה המיוחדת של הסנאטונתונים כלשהם מהוהאמריקני רד החוץ קיבל מש

  .ועדה למשרד החוץומה הכז  מידעמציינים שעבר לא ,הוסרכבר שסיווגם , האמריקני

 שנה 14 , עמודים77מסמך בן  "ליברטי"תקרית   עלפרסמה,  ביותר חשאימוסד, הסוכנות לביטחון לאומי

סיווג  .מילינגטון. גרהרד והנרי מ.  ויליאם ד– לאחר שפרשו  NSA אותו שני פקידיכתבו. לאחר התקרית

עם פסיווג הוסר חלקית יותר מה 1983.55- בושוחררקטעים מתוכו  והוסר חלקית - "סודי ביותר" –המסמך 

  ביולי2-בושוחרר חלק נוסף שלו בעקבות בקשת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע  -  1983אחת מאז 

, 2011-בדיקה להסרת סיווג המסמך נקבעה ל. 2007 ביוני 6- עצמה ב  NSA ביוזמתשוב שוחרר חלקו, 2003

  . אותצתואבל עד כה היא לא הניבה 

להכיר  NSA  ושיקפו נכונות רבה יותר מצד אוצר בלום של נתוניםושסיווגם הוסר חשפהמסמך  יחלק, אכן

אחראי י ושהיסטוריון רא, וילסון הבןויי 'ידי וינסנט גשנכתב ב, מבוא לדוחב. אחריות לתקריתחלקה בב
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 באובייקטיביות 'ליברטי'פשר למחברים לבחון מחדש את תקרית ישחלף א הזמן: "נאמר, NSA- ביםפרסומל

פרטי את , 'ליברטי' משימת שביסודהטכני  גיוןי את ההסוקריםהמחברים . תמטרידור שאלות פולענות על מס

והלקחים שיש להפיק ] נמחק[נרטיב התקיפה ואת , רת האמריקניתוי התקשלי כשפרטאת , הטעות הישראלית

  ."מהתקרית

 38שבעמוד  ,מציין ,ב"של ארה  בארכיון הלאומישמורה ,מךסמה סווג של מלאהתוכן העניינים עותק של 

 נמסר של המסמך כפי ש38אבל עמוד  ,ברשלנותהתובע הישראלי את האשמות הדוח מציג , 5בפרק 

עותקים . "ליברטי" ישראלית מהדגם שתקף את תונה של טרפדממלבד ת, ון הלאומי נותר מצונזרמהארכי

שמהן הוכנו  ותא מסווגלונות מ תכוללהמסמך . אנשיםמספר ת ק נמצאים בחז5של פרק  מצונזרים- לאמסוימים

  .49בעמוד ת ומובאהשל כלי שיט צלליות ה

  :לישראלייםכם ביחס המסמך מס

  

הישראליים התנהלות הקצינים הימיים  את לראותאין שבכל נסיבות המקרה , קבע ט השופ])ווגבלתי מס[ס "בלמ(

  .משפטצדיקו האשמות שיבלתי הגיונית במידה העשויה להצדיק כ "ליברטי"רית תקב המעורבים 

 פת חוש,"ליברטי"והים הישראליים תקפו את  וירוהאלכך שכוחות בחינה מחדש של ההסבר הישראלי ) ס"בלמ(

.עויות מבישות הן בהערכות פיקודיות והן בנהלים מבצעייםט
56

  

  

סף למותם של וכעסה על ישראל עקב מות איש סגל שלה בנב "של ארההסוכנות לביטחון לאומי ש, אין ספק

- ל 57. אסוןלמנוע כדי בעוד מועד הסיגהלא הצליחה לוור הלחימה ז ששלחה לאאוניה אנשי הצי על סיפון 33

NSA , האוניהון פנהרג על סי, אלן בלו, שלהאזרחי עובד . "ליברטי"תקרית ת ב רגשיעורבותמיש , צילכמו ,

 בשל המהלומהאת ההסבר הישראלי אילו פסלה  NSAאת עמדת היה קל להבין . שובשות שלה ווהתוכני

אף על פי .  את אלן בלוואי הכירדהסגל שלה בוו שרבים מאנשימתוך  האירוע על הסוכנות והנחית שההישיר

ה מצרית כתוצאה של י בטעות כאונזוהתה "ליברטי"כי , להרגשות וסיכמה בדוח שלעה נכנ לא NSA, ןככ

  58." מבישותטעויות וםיעטשיקולים מו"

את המפגש השנתי שלה  "ליברטי"קיימה אגודת ותיקי , "ליברטי" לתקרית 24-הביום השנה , 1991ביוני 

ורדים של הבית ותיקים בגן הו להיפגש עם הונעתר, סונונון ו'ג, הנשיא בוש  ראש המטה של.ושינגטון הבירהוב

. את טענותיהםמסמך המפרט לנשיא להגיש יוכלו   זוהזדמנותשב, עזהיה יפיצבקרב המתכנסים שררה . הלבן

 "ליברטי"תקרית לגבי  תועמדומה גם שהוא כבר גיבש את , ורדיםו הנשיא לא הצטרף אליהם בגן הואולם

תקרית  לשחקירה יסודית : "שם נאמר במפורש, 1991טמבר פ בס5- ית הלבן מ במכתב מהבוביטא אותה

 של ממשאין כל בסיס . ל זיהוי מוטעהשוהמסקנה היתה שזה היה מקרה טרגי ,  נערכה'ליברטי' .אס.סא.יו

  59." העניין מחדש אתחולפת

של בית הנבחרים  עדהור תת הו"יו, ותיקי ליברטי לחבר הקונגרס ניקולס מברולסון סונונו הפנה את 'ג

. "ליברטי"חקירה של תקרית עריכת  וקשיבו, הם שלחו לו מכתב 1991 ביולי 1-וב, יםוינכוחות המזהלחקירת 

ה בוצעה קיפאם הת ה-  שעל הפרק עם הנושא קלושקשר היה שלרובן , נקודות לחקירה 22ל להמכתב כ

 .אס.אס. את בקשות שורדי יודלכב סירב ניהצלב האדום האמריק" :אחת מהן היתה,  למשל–טעות או לא ב

  60."במצבנו הקרובים  לעדכן את שארינו'ליברטי'

חבר הקונגרס . מסויים  משקל פוליטיהיההנשיא  של ידי ראש המטהב שנתמךהוותיקים מכתב ל, אין ספק

, אחת מזרועות החקירה של הקונגרס ,)GAO (רד מבקר המדינהשגיי קירק ממ.  את השאלת רוייזםמברולס 

סיווג שהיה בעל , מברולס  הקונגרסצוות חבראיש , וורן נלסון. שנה ירה שנמשכה כמעטקבחבעזרתו  ופתח

 NSAמסמך את ו, מסווגהיה יין דעבעת ש,  את דוח קליפורדבדק ,"סודי ביותר"גבוה מה – "מילת קוד"בטחוני 

עצמו השיג ק ר קי61.ונת לתיאוריה של תקיפה מכוולשהכ אישור ל ואישר לקירק שאף לא אחד מהם כל,גולמיה

קמה ביוזמת מברולס ועדה שוהתת הסיקה  ,בסופו של דבר. י משמעותשאינוקבע  את דוח קליפורד ואחר כך

, "ליברטי" ת ותיקיד אגותההאשמות שהעל השלאישוכל ראיות לא נמצאו  כי ,ה במלואהקרנחכבר התקרית כי 

  . מסכם דוחסחהניועדה לא ותת ה. חקירה נוספתביצוע  כל סיבה לאיןוכי 
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, ראשי המטות המשולביםבידי , NSAבידי , CIAבידי ,  בידי ועדת חקירה של הציותתקיפ הרונחקבסך הכל 

כל חקירה רשמית . ותי הזדמנו5-על ידי הקונגרס בונבדקו ,  חוץןהמועצה המייעצת של הנשיא למודיעיובידי 

 7. שהתקיפות היו משהו אחרכלשהן איות  רנמצאו או שלא ,ת היו טעות טרגיתופיה שהתקנסקסתיימה במה

 וכמוהן, ותיהחקירות הרשממסקנות  62.צידדו במסקנה זו – רפובליקנים 4- דמוקרטים ו3 –ב "ארהנשיאי 

  .אין ראיות סותרות של ממש.  היתה טעות טרגית"ליברטי"תקרית . עקביותזהות ו נותרו ,עמדות הנשיאותיותה

  

  

                                                 
1

ניתן לכנס ועדות חקירה לחקר עניין כלשהו על : נאמר) UCMJ" (התקנון האחיד של משפט צבאי" של 135בסעיף   

או על ידי כל אדם אחר שמונה , )משפט צבאי בדרגה החמורה ביותר(ידי כל אדם המוסמך לכנס משפט צבאי כללי 

  ."ין אם המעורבים בעניין ביקשו חקירה כזאת ובין אם לאוזאת ב, בידי השר המתאים לאותו מטרה

על פקודה המופנית , מקקיין. ון ס'אדמירל ג, ב באירופה" חתם מפקד הכוחות הימיים של ארה1967 ביוני 10-ב

 8-ב" ליברטי. "אס.אס.לכינוס ועדת חקירה לבדיקת הנסיבות הכרוכות בתקיפת יו, קיד. לאדמירל משנה אייזק ס

הונחתה לחקור את "הוועדה ). JAG( במדריך הפרקליט הימי הראשי 0402הפקודה התייחסה לסעיף . 1967ביוני 

ומקרי המוות והפציעה ; הנזקים שנגרמו בתוך כך; כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות שהוליכו לתקיפה והכרוכות בה

  ."של אנשי הצי

2
גם מקיין וקיד היו בוגרי .  מחזור באקדמיה של הציאבותיהם של אדמירל מקקיין ושל אדמירל קיד היו בני אותו  

  . שנים לפני קיד10-אבל מקיין סיים את האקדמיה למעלה מ, האקדמיה

3
ב "ן אלן פיינגרש מונה לעוזר היועץ המשפטי של ועדת החקירה במכתב של מפקד הכוחות הימיים של ארה"רס  

שלמרות שוורד בוסטון היה עורך , מעניין לציין. השבו הורה על הקמת ועדת החקיר, משנה קיד-באירופה לאדמירל

  .הוגדר כקצין ימי במסלול פיקודילא היתה לאלן פיינגרש הסמכה כזאת והוא , UCMJ-דין מוסמך על פי ה

4
ב מציין "אבל תמליל ועדת החקירה של צי ארה, 1967 ביוני 14-שאר חברי הוועדה פגשו את האוניה בוולטה ב  

  .1967 ביוני 13בטעות 

5
  .אנשי צוות ליברטי מסומנים בכוכבית: שעדויותיהם מופיעות בתרשומת הוועדה בדף הנקוב, רשימת העדים  

  2      ריית. ל. רם"אל

  12      *לוקס . ג. דם"סג

      31       *מקגונגל . ל.ל ו"סא

  55    *פיינטר . ס.ל) 'מיל(סגן 

  59    *סקוט . ד.'ג) 'מיל (ם"סג

  63      *גולדן . ה.'סרן ג

  68      *מלי 'או. פ. מם"סג

  72    *ווטסון . מ. מ) 'מיל(סגן 

  74    *קיפר . פ.ר ר"ד) 'מיל(סרן 

  87  *תומפסון . 'ג.ל ה"טכנאי קריפטולוגיה רס

  91  *למקין . פ. ל ל"טכנאי קריפטולוגיה רס

     94    * סמית . ל.ל וו"אלחוטן רס

  99      פלטזק. א.ל אי"סא

  101      ארתור. ל. רם"אל

     105  *קרפנטר . פ.'טכנאי קריפטולוגיה שני ג

  114      *בנט . ה.סרן מ

   117  *לונג .ל.טכנאי קריפטולוגיה שני ט

  122      וויקאם. ב.'נגד בכיר ג

  124    )זומן שוב* (מקגונגל . ל.ל ו"סא

  139    )זומן שוב(ריית . ל. רם"אל

  154      ורגנסן'ג. 'ג.ל ס"סא

6
  .מקקיין מאריזונה. סון 'וניור היה אביו של הסנטור ג'מקקיין ג. ון ס'אדמירל ג  

7
, הוא התנגד למתכונת המסמך. היה פרפקציוניסט, היועץ המשפטי במטה של אדמירל מקקיין, ל מרווין סטרינג"סא  

שהתעסקו בעיקר במסקנות ובהעברת הדוח לראש , אבל התנגדויותיו נדחו על ידי מקקיין וסגנו ואדמירל וויילי
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ושירת בתפקיד זה בין ,  מאוחר יותר ליועץ המשפטי הראשי של הציסטרינג התמנה. המבצעים של הצי בוושינגטון

  .1976- ו1974

8
, שאינו בוושינגטון הבירה אלא בסמוך, הדוח היה צריך להימסר לראש המבצעים של הצי בפנטגון, למען הדיוק  

א אם כן יש משמעות אל, מקובל להתייחס לפנטגון כאילו הוא בוושינגטון(יניה 'וירג, מעבר לנהר פוטומק בארלינגטון

  ).רק לעיתים רחוקות מציינים העיתונות והציבור את ההבחנה. יניה'למיקומו בווירג

9
ב "מפקד הכוחות הימיים של ארה, ון מקקיין'ב על ידי אדמירל ג"אישור ראשון של דוח ועדת החקירה של צי ארה  

  .באירופה

10
 דון אדמירל- תתכאשר ראיין מחבר ספר זה את. הבירה באפריל בוושינגטון 18-קיד ב. ראיון עם אדמירל אייזק ס  

 אנגןהציע , א זהכשנאמר לאנגן שקיד נמנע בעבר משיחה בנוש. שאל אותו הלה אם ראיין את אדמירל קיד, אנגן

תיאם מחבר ספר זה פגישה עם קיד במועדון הצבא והצי , בעקבות היכרות זאת. להכיר בינו לבין מחבר זה

בביקוריו בבית , ת היתה הראשונה בפגישות רבות של מחבר ספר זה עם אדמירל קידזא. בוושינגטון הבירה

  .לסיוע שהעניק אדמירל קיד להשלמת עבודת מחקר זאת נודע ערך עצום. האדמירל ובשיחותיו הטלפוניות עמו

11
." ינויד ימ"תיאר הלה את אדמירל קיד כ, 1990 ביוני 29-כאשר ראיין מחבר ספר זה את אדמירל מקדונלד ב  

  ."הייתי פח הזבל של מקדונלד: "כששמע קיד תיאור זה העיר

12
אל , ל מיכאל בלוך"סא, שנותבו בדרך כלל דרך קצין הקישור לצבאות זרים, הוועדה אכן קיבלה מישראל מסרים  

  .ל ארנסט קסטל"הנספח הימי האמריקני סא

13
  .1967 ביוני 28, 594-67' מס,  הבירהוושינגטון, )ענייני ציבור(משרד עוזר שר ההגנה , הודעה לעיתונות  

14
  CIA, Directorate of Intelligence, Intelligence Memorandum, “The Israeli Attack on the USS Liberty, 

13 June 1967, SC No. 01415/67.”  . עמודים ומפת האזור3-רישום כרונולוגי ב,  עמודים7המזכר כלל .  

15
שעון (זמני וושינגטון .  שעות ביניהם7ם את הזמן המקומי וזמן וושינגטון עם פער של פירוט האירועים והמפה מראי  

, הנהגת שעון קיץ בישראל-שמכיני המזכר לא התייחסו לאי, זה מאשר את המסקנה. מדויקים) EDT –קיץ המזרחי 

א ננקטה פעולה אבל ל, CIAדיוק זה לידיעת -מחבר ספר זה הביא אי". ליברטי"בסיני או באיזור הפעולה של 

  .מתקנת כלשהי

16
  .CIAשל " ליברטי"ראו תיק   

17
  . והתעתיק באותיות לטיניות מתאפיין ביצירתיות יתרה, שם האוניה המצרית כתוב ערבית  

18
  CIA, “Israeli Attack,” 4.  

19
, ולבמנהל המטה המש, ספיבי. א.כאשר חתם רב אלוף ב, 1967 ביוני 15- צוות מציאת העובדות אושר רשמית רק ב  

במועד זה הוא וצוותו כבר השלימו . אותו קיבל על סיפון אונית הדגל של הצי השישי בים התיכון, על מזכר לאלוף רוס

הוטל על הצוות לחקור את האמצעים ששימשו להוציא ולשדר , ספציפית. כמעט את משימת מציאת העובדות שלהם

, והנסיבות הכרוכות בהנחיות סותרות כלשהן" ברטילי. "אס.אס.הוראות מבצעיות של ראשי המטות המשולבים ליו

  . קבלתם-או אי, עיכובים ניכרים בקבלת מסרים או הוראות אחרות

20
   “Introduction,” Report of the JCS Fact Finding Team, USS Liberty Incident, 8 June 1967 (Secret) .

  ."דוח רוס"זה מוכר בדרך כלל כ

הוא הקפיד , מאחר שצוות מציאת העובדות לא היה גוף חוקר מבחינה משפטית]). וגבלתי מסו[ס "בלמ: (5סעיף 

  :במהלך חקירתו על קיום המגבלות הבאות

  .הראיונות לא נוהלו בשבועה  .א

 .העדים לא הוזהרו בדבר זכויותיהם ולא הוגדרו כצד מעוניין  .ב

 .ב"נמנעה הפרעה לועדת החקירה של צי ארה  .ג

 .תה מינימליתהי" ליברטי"הפגיעה באנשי צוות   .ד

  ).3, דוח רוס(נציגים של הזרועות הצבאיות הוזמנו להצטרף לצוות   .ה
21

  .קנדי בעקבות מחדל מפרץ החזירים. ון פ'ידי הנשיא ג-המועצה המייעצת למודיעין חוץ לנשיא הוקמה על  

22
ל כתוקפן בהתרשמם שניסה לתייג את ישרא, ונסון לא היו מרוצים מדוח זה'רבים מחבריו של קליפורד בממשל ג  

ולא היתה , ם" של מגילת האו51כפי שהותר בסעיף , בעוד שבדרך כלל הוסכם שישראל פעלה מתוך הגנת עצמית
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ם המגנה "שום האשמה בתוקפנות בהקשר של מלחמת ששת הימים לא הסתיימה בהחלטת או. אשמה בתוקפנות

  .את ישראל

23
 כרך WWR, מזכרים לנשיא, תיק ביטחון לאומי, טקסס, ונסון באוסטין'דוח קליפורד שמור בספריית לינדון ביינס ג  

מכתב ההעברה מרוסטאו . 1995 באוקטובר 25-סיווג הדוח הוסר בעקבות ערעור מחבר ספר זה ב. 19תיבה , 35

 25-הוסר סיווג המכתב ב, בעקבות ערעור מחבר ספר זה על החלטה זאת. נותר מסווג, a82פריט , ונסון'לנשיא ג

  .1988ביוני 

24
  .4-5, ח קליפורדדו  

25
  .5, שם  

26
  .קליפורד היה בוושינגטון הבירה. 1989 בפברואר 9-ראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם קלארק קליפורד ב  

27
  . היה הביטוי שנקט קליפורד" חוק מרפי"  

28
  . ייתכן שזה היה בחדר המצב במרתף האגף המערבי של הבית הלבן  

29
  .1989 בפברואר 9- קליפורד בראיון טלפוני של מחבר ספר זה עם קלארק  

30
  Clark Clifford, Counsel to the President (New York: Random House, 1991), 446.  

31
  .1969 עד 1945-היקנלופר היה סנטור רפובליקאי מ  

32
השתקפו בישיבה סגורה של הוועדה ליחסי חוץ של הסנט , או חוסר אמונו בהם, שנאתו של היקנלופר לישראלים  

אני חושב שהישראלים שיקרו לנו : "שם אמר במהלך דיון על מיזם הגרעין של ישראל, )1984-ג התמליל הוסר בסיוו(

אני חושב שזה חמור מאוד שהם פעלו באורח זה . הם סילפו וזייפו לגמרי את העובדות בעבר. כגנבי סוסים בעניין זה

הכחישו בפנינו שהם , במצח נחושה,  עקבישהם עסקו בבנייתו החשאית ובאורח, בקשר לכור ייצור ספציפי זה

 ."בונים

33
  U.S. Senate, Hearings before the Committee on Foreign Relations on S. 1872, A Bill to Amend 

the Foreign Assistance Act of 1961, as Amended, and for Other Purposes, 90th Cong., 1st sess., 

June 12, July 14 and 26, 1967 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1967).  

34
אני לא מפסיק לספר את הסיפור : "מצוטט כאומר, בשעת לכידתה" פואבלו"מפקד , ר'בוצ) פיט. (מ. ל) 'דימ(ל "סא  

ם הפוליטיים  חודשים אחר כך ואת העובדה הניצחת שלולא התככי6- וחשיבותו לנסיבותינו לא יותר מ' ליברטי'של 

 ".לא היתה מתרחשת' פואבלו'תקרית , שהותירו את הלקחים רבי הערך ביותר בכספת חתומה

35
  . U.S. Senate, Hearings before the Committee on Armed Services, United States Senate, on S. 

3293, Authorization for Military Procurement, Research and Development, Fiscal Year 1969, and 

Reserve Strength, 90th Cong., 2d sess. (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 

1968), 47. This hearing was held on February 1, 1968, at 2:40 P.M. in Room 212, Old Senate 

Office Building. Present: Senators Stennis (presiding), Symington, Jackson, Connon, McIntyre, 

Byrd Jr. of Virginia, Smith, Thurmond, Miller, Tower, Pearson, and Dominick.  

36
  Rep. Robert Lee Fulton Sikes of Florida, House of Representatives, Report of Subcommittee on 

Department of Defense of the Committee on Appropriations, April 8, 1968 (Washington, D.C.: 

U.S. Government Printing Office, 1968), 357-58.  

37
   Rep. John J. Rhodes (Ariz.), House Subcommittee Hearing Report, 394.  

38
  .House Subcommittee Hearing Report, 398-99: תת הוועדה למשרד ההגנה של ועדת ההקצבות  

39
  Congressional Record-House, July 12, 1968, 21055.  

40
הגישה של הוועדה - הצליח מחבר ספר זה לבקר במשרד מוגבל, בסיועו של הסנטור מפלורידה בוב גרהם ומטהו  
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