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יחסי " של 19כרך ב את " משרד החוץ של ארהפירסם, NSAלטות של קפחות משישה חודשים לאחר שחרור ה

 בפרשתהאחרונים הידועים  המסמכים האמריקניים המשמעותיים נחשפושבו " ,החוץ של ארצות הברית

מהזעם הראשוני  ,יג את התפתחות עמדת ארצות הבריתמצאת הכרך של משרד החוץ סיכום נפרד . "ליברטי"

   .סופית כי האסון היה בטעותהלמסקנה ועד 

המזרח התיכון , ארצות הברית "אשבן יומיים בנוכינוס עריכת  משרד החוץ על הודיע 2003 באוקטובר 1- ב

, רלוונטייםושאים מקוריים בנמאמרים לכינוס זה ש יגהחוקרים ל ןוהזמי" ,1967- ישראלית ב-  הערביתהוהמלחמ

התקיים , 2004 בינואר 12- שנפתח ב,  הכינוס1." ותפקיד המודיעין'ליברטי'. אס.אס.תקרית יו" לרבות

 – 1ף בקבוצת דיון תתשהוזמן להש, מחבר ספר זה. צוות דיוני 7כלל ו י הנדרסון במשרד החוץבאודיטוריום ל�

נספח הימי ה( ארנסט קסטל ם"תב יחד עם אלהגיש מאמר שכ - " 'ליברטי'. אס.אס.מודיעין ויו, מלחמה"

משרד החוץ לא ). 1967-  בתל אביב בCIAראש תחנת (ון האדן 'געם  ו)1967- ב בתל אביב ב"בשגרירות ארה

 'ליברטי'. אס.אס.יו"מאמר את ה אבל ",מסיבות תקציביות"רים שהוגשו לכינוס מ המאפירסם בדפוס את

  :קישורן לקרוא ב ניתל" מאת השלושה הנ",י המודיעיןקידותפ

 pdf.intelligence-liberty/docs/com.thelibertyincident.www://http .    

סטוריה ההי מטהמ', רגאר דייוויד רוב"ד, היסטוריון משרד החוץ, ר מרק סוסר"דחברי צוות קבוצת הדיון היו 

- ו1000 להתנהל בין נועד "ליברטי"הדיון ב. ביטחון לאומילסוכנות ה ןהיסטוריו, 'ץאר דייוויד ה"וד, CIAשל 

מחבר ספר זה לא ידע משום כך . 1200- תוכנן ל" יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19ופרסום כרך , 1200

  . עליה או יחלקומצגת שלואת כרך יסתרו בבזמן הדיון האם חומרים כלשהם 

סגן עוזר שר , פתיחה של דייוויד סטרפילדהרצאת ר ח לאC-SPAN.2יזיה ווהכינוס כולו שודר בערוץ הטל

 ,"יחסי החוץ של ארצות הברית" של 19כרך עורכת , יט שוואריהרקראה , לשכת ענייני המזרח התיכון, החוץ

  : שכלל את הדברים הבאים,תקציר של הכרך

  

  "יליברט". אס.אס.ל יועהתקיפה 

, אוניית ביון אלקטרוני, "ליברטי". אס.אס.תקפו מטוסים וסירות סיור ישראליות את יו ,ושינגטוןו זמן 0803-ב,  ביוני8-ב

 למזרח הים "ליברטי"שלחו את ראשי המטות המשולבים . וגרמו נזק חמור לאוניה ונפגעים רבים, במים בינלאומיים

. די נאצר הגבירה מאוד את האפשרות של פעולות איבה באזורלאחר שסגירת מפרץ עקבה בי,  במאי23-התיכון ב

ב במבצעי " על השתתפות ארהם"האשמות רע, בינתיים.  ביוני8- הגיעה למיקומה מול חוף סיני מוקדם ב"ליברטי"

  במרחק של להישאר"ליברטי"הורו לשת ו פקודות חדשהוציאהאוויר של ישראל המריצו את ראשי המטות המשולבים ל

) 192,199,271. (יע מעולם לאוניהג המסר לא ה,כתוצאה של סדרת טעויות. מצרים וישראלחופי  מייל מ100לפחות 

].19 למסמכים בכרך מראי מקום[
3

  

וכי מטוסי סיור מהצי ,  כי התוקף לא ידוע, הותקפה"ליברטי"יידע וולט רוסטאו את הנשיא כי ,  ביוני8- ב0950-ב

) 205-207.) ( ולהשמיד את התוקפים"ליברטי"על  ם הוזנקו עם פקודות להגןהמטוסי, למעשה(השישי נשלחו לאזור 

ב בתל אביב כי מטוסים "הישראליים עדכנו את הנספח הימי של ארהש, שינגטון ידיעהולאחר כשעה הגיעה לו

  .מטוסי הצי השישי הוחזרו מיד) 211 (.אוניה אמריקניתבטעות וטרפדות ישראליים תקפו 

סוכנות הסיקו , אחרי חקירה נרחבת) 269-270,284. (ה על חקירה יסודית של עובדות התקיפהונסון הור'הנשיא ג

 'ליברטי' יהויזבכשלו "ות פשהיחידות הישראליות התוק" ספקאין כמעט " כי ,ביטחון לאומילסוכנות ההביון המרכזית ו

סוכנות הביון חזרה  אחר כך. תוכי זיהו בטעות את האוניה כמצרי." מהלכהאו בהתקיפה ב לפני 'כאוניה של ארה
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גם ." בוטהעידה על רשלנות  והנאותהלא  "ההיתאם כי , המרכזית על המסקנה כי התקיפה הישראלית היתה טעות

-284. (ה היתה מכוונתפהסיק כי אין ראיות שהתקי ,בחן את הראיות לבקשת וולט רוסטאוש, רק קליפורדאקל

285,317,373(  

  

 מסקנות המאמר של חלקו על ,יימס במפורד' והמחבר ג,אוניברסיטת אריזונהרלס סמית מ'ר צ"רק הפרשן ד

תקפו ככל הנראה  ": טעןם ש,1988- לספר שכתב בנדרשסמית .  מסקנות משרד החוץעלמחבר ספר זה ו

או , נהר הירדןנוע לעבר ל תוכניותיהם ל עמידע האמריקמ ולמנוע 'ליברטי'על מנת להטביע את הישראלים 

 ביוני 8-כי ב, בראשונה, ובתו של מחבר ספר זה לתזה של סמית היתהג ת4."נגד סוריה לפעול, יותר סביר

מברק תזה זאת נמצא בבחיזוק נוסף לפקפוק . בגדה המערבית עד נהר הירדןהישראלים  כבר התקדמו 1967

אלוף ,  ביוני8- ב1130-המעדכן כי ב, שר החוץ דין ראסקאל  , ברבורוורתוול, ב בישראל"ארהמאת שגריר 

הרי ,  המיוחד של הנשיאגעדכן גם את ברבור וגם את הנצי, ל"ראש אגף המודיעין של צה, אהרון יריב

יון לעדכן את ארצות הברית גיה כל ות סותרעובדות אלה 5.על ההתקפה הממשמשת ובאה על סוריה, מקפרסון

 מנהמנוע מל כדי 1400- ב"ליברטי". אס.אס. יווף אתתקלן כ ולאחר מ,1130-ב הבהתקפה המיועדת על סורי

  .המתוכננת על ההתקפה מידע

. 1: " ממצאים54 לפי, השהסיק, ב"צי ארה תקפות ממצאי ועדת החקירה של שלל אתיימס במפורד 'ג

אין . 6...... בזיהוי ביוני היתה למעשה מקרה של טעות 8- ב'ליברטי' ת שתקיפמעידות על כךהראיות הזמינות 

 ששוחררו NSA שקלטות , במפורד טען6."ב"שהתקיפה יועדה נגד אוניה של ארהלכך כל אינדיקציות זמינות 

כי , אישושען בלא טו, היו שקריות) 16ו פרק אר(בעקבות תביעת מחבר ספר זה על פי תקנת חופש המידע 

  . שאותן לא שחררה,היו קלטות אחרות  NSAברשות
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  מכתב  

  טודה' מכריסטופר ג

  .1967 של ישראלית-והמלחמה הערבית, המזרח התיכון, רצות הבריתא

  .ב"ארהמשרד החוץ של , משרד ההיסטוריון

  2004 בינואר 12-13

 בתוך 1967 ומלחמת שראליי-בר הערביח כינוס על המשריא, ב"ארהמשרד החוץ של , משרד ההיסטוריון  

 בינואר 13- ו12הכינוס ייערך בין . ונסון' עם המזרח התיכון במשך ממשל גב"ארהההקשר הרחב יותר של יחסי 

ארצות יחסי חוץ של ", ית של משרד החוץורל הסדרה ההיסטש 19 כרך םבמקביל לפירסו, ושינגטון הבירה בו2004

כשדרש הנשיא נאצר את , 1967הכרך מכסה את התקופה ממאי ". 1967חמת ומלשראלי י- המשבר הערבי, הברית

משרד ההיסטוריון מזמין הצעות . ם" באו242כשאושרה החלטה , 1967עד נובמבר , ם"הוצאת כוח החרום של האו

וההשלכות המיידיות , המלחמה עצמה, למאמרים מקוריים בנושאים המתייחסים למשברים האזוריים לפני המלחמה

  :אים אפשריים כולליםשנו. פה המדוברתועל ההצעות בכתב להתמקד בתק. חר המלחמהשל א

, ארצות הברית, ישראל, מדינות ערב ומנהיגים,  החלטות צבאיות ואסטרטגיותהלדוגמ (1967יסודות מלחמת 

  )וברית המועצות

   עד למלחמה ובמהלכהמריקניתהדיפלומטיה הא  

  דיעיןותפקיד המו "ליברטי" .סא.סא.ותקרית י  

  )מאזן הכוחות האזורי, מברגו הנפט הראשוןא, ו"לדוגמה על נאט(ההשלכות המיידיות של המשבר והמלחמה   

  ) תעלת סואץתסגיר: דוגמה (ות ובינלאומיות אזוריות כלכליהפרעות  

  )הפליטים, פלסטין: דוגמה(לאחר המלחמה   על הבעיות שלב"ארההשקפת   

  ם" של האו242החלטה   

   המלחמהבתום מיד סוגיות אחרות  

  

  : אל2003 באוקטובר 20עד , מייל או בפקס-עדיף באי, )ח"תמצית וק(יש להגיש הצעות בכתב 
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Z081640 67 יוני  

   בתל אביבב"ארהמשגרירות 

     .......   דחיפותושינגטון הבירהואל שר החוץ 

  4020 תל אביב סודי

  צבאיהח פנסמשרד ה/משותף שגרירות

  . ביוני8- ב1130- ל למקפרסון מהבית הלבן ב"ן של צה"ך ראש אמילהלן תמצית של תדר. 1

 עדיין נותרה הבעיה הסורית וייתכן. ההצלחהל וציל כעת היא נ" שהמשימה העיקרית של צה,גנרל יריב אמר. 2

 ...".מרחב מחיה"די לקבל עוד כנחית על סוריה מכה השיהיה צורך ל

  ...".למרבה הצער", בסוריהפעולות קרקעיות אין ין י שעד,יריב אמר... .12

  ברבור
6
). JAG- וAJC בעימוד 266' ע( בעימוד המקורי 161' ע, מציאות עובדות, ב"דת החקירה של צי ארהדוח וע   

כדי לכלול מסמכים נוספים ואישורים וגם עומדה ) JAG(הפרקליט הימי הראשי התרשומת עומדה מחדש על ידי 

 הם במהותם אותו AJC- וJAGמספרי .  מספרי עימוד3באינטרנט יש לדפים ). AJC(מחבר ספר זה מחדש על ידי 

   .דבר


