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 הוא העיד בשבועה בפני ועדת ."ליברטי"סקוט קצין בקרת נזקים של . ון ד' גם"סגהיה  1967 ביוני 8- ב

   1967.1 ביוני 14- ב"ליברטי"החקירה על סיפון 

שם ללימודים נר,  סקוטם"סגבנו של , יימס סקוט' גהעיתונאיכאשר , 2006/2007-  נדלג קדימה לההב

. "ליברטי"יימס סקוט לכתוב ספר על פרשת 'גבאותם ימים החליט  .מלגת ניימןל הודות באוניברסיטת הרוורד

פיקוד "שינה שמו ל שנה כעבורש(ב "יה של צי ארהרבמרכז ההיסטו 2007 במאי 4-בבמסגרת מחקרו ביקר 

 עותק מספר לרבות, סמכי צי שהוסר סיווגםמבשם עיין ו, ושינגטוןובבסיס הצי בש, )"יה ומורשת של הצירהיסטו

 11-העין הבחין ב- העיתונאי חד2."ליברטי"ב בנוגע לתקרית " ועדת החקירה של צי ארהתרשומת של 4

 איןריה ור לו כי במרכז ההיסטמנא  ביקש לשמוע אותן זה וכאשר למסמךמצורפות IBMשל " דיקטפון חגורות"

 חופש תקנתיימס סקוט בקשה על פי ' הגיש ג2007 במאי 7-ב. תע מה הן מכילוולא ידכי ציוד להשמעתן ו

  .הסתייע בהןוקרים לח לשרשתאפ, צורה שמישהלו ב יוסחגורותהש, המידע

ם ציוד ברשות ולא היה חגורותהלא היה להם מושג מה מכילות ,  לסקוטושאמר כפי. פתעוורכז ההמ אנשי

IBMשכן הן הוקלטו במכשיר , ןתע להשמIBM ועדת החקירה הוסר חומריהסיווג של . שימוש שיצא מכלל 

דחו את בקשת סקוט ושלחו את , יתר-  זהירותמתוך , ועתהכןלפני  שנה 31-כ, 1976 באפריל 21-ושוחרר ב

  .הוראותלקבלת  לפרקליט הראשי של הצי להערכה וחגורותה

 מחוז קרוליינה י שלז המחומשפטת היחופש המידע בב תתקנה לפי  הגיש סקוט תביע2007 באוגוסט 29- ב

 העברת העניין למשרד הפרקליט הימי הראשי של הציעל ידי  "התנקם בו"סקוט טען כי המרכז . 3הדרומית 

)OJAG(.4   

הן . תןשם אותר ציוד להשמע, יניה'וירג, ו למשרד הפרקליט הימי הראשי של הצי בנורפולקלח נשחגורותה

 של תיעוד העדויות הרשמי המתומלל שנרשם קינן חלקלטות אהה. OJAGי " והוערכו עתקליטוריםהוקלטו על 

 אם כי הן מכילות עדויות חלקיות של 1967,5ועדה ביוני הו במהלך דיוני ,וריי ספנסר'ג ל"רס, פקיד הוועדהבידי 

כולם קציני צי ,  ארתור.ל. רם"ואל; פלטצק. איי.ל אי"סא; בנט. ה.מ) ל"כ סא"אח(סרן ; ראיש. ר.ל מ"העדים אל

) 'מיל (ם"סג, יימס סקוט'קלטות לא מכילות עדות כלשהי של אביו של גהה, מחבר ספר זהגילה ל שככ. ב"ארה

יים לא זהות שתולמרות שה,  כוללת את הפתיחה הרשמית של ועדת החקירה7מספר חגורה . סקוט. ון ד'ג

. חון בפיקוכסר והופנ סל"רסמי שנרשם על ידי שלה מהותית לתמלול הריההקלטה מקב, מילה במילה

לא מוסיפות הללו  אבל ,ות מכילות גם כמה שיחות שלא לפרוטוקול במהלך התנהלות ועדת החקירהטהקלה

  6. חדש לתרשומות הועדהידעמ

 ביקש למשוך את תביעתו בעקבות זאתש, יימס סקוט'הן שוחררו לג, OJAGקלטות בידי הלאחר סקירת ה

  7.ריה של הציוסטיהלעל פי התקנה לחופש המידע נגד המרכז 

 בקרת נזקים חבורתסרן פול טובין בראש  עלה, 1967 ביוני 9-  ב"ליברטי" ל"דייוויס"כשהגיעה המשחתת 

לשקם את החשמל וזרם להשיב את ,  סקוט לבקר את הנזקם"עבד עם סגסביר ביותר כי ו "ליברטי"על סיפון 

 טובין עוטר ן סר,)6רק בפ(כפי שנכתב לעיל .  למלטהכוחות עצמה ב"ליברטי"ולהשיט את , האוניה מנועי

פול טובין שירת כמנהל מרכז ההיסטוריה ) 'דימ(משנה - אדמירל, שנה אחר כך 40-כ .בכוכב הארד על פעולותיו

  . סקוטיימס' גם" הארגון שנתבע בידי בנו של סג-  של הצי

, ב' ארהצימוניור ' בוסטון גדרו ום'אל, האם אתה: "פתיחת ועדת החקירה כוללת את קולו של אדמירל קיד

קולו של וורד בוסטון נשמע ואחרי זה " ?כה יעזור אלוהים, יועץ לוועדה  את תפקידנאמנותנשבע שתבצע ב

משנה - יפוהתרשומת בידי אדמירל קיד ואלנחתמה  ,ועדת החקירהעבודת  ום עם סי8".אני נשבע" אומר

כן וסטון על תצהיר שהו וורד בם" חתם אל,2003 באוקטובר 22- ב,  שנה אחר כך39 9.לאוף ובוסטון, אטקינסון
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תרשומות ועדת החקירה ממצאי בטענה כי , קונספירציהה תיאוריות כיתוממ, יימס רונלד גוטשר'בשבילו בידי ג

  10.זויפו

יב שה 1992-ב. ליח בכךצאבל לא ה, לאוף. יי' ברנרד גם"מחבר ספר זה ניסה לאתר את חבר הועדה אל

, מה ומתאינהה נכותהיבמלואה כי תרשומת ועדת החקירה אמר ו מחבר ספר זה ת ברט אטקינסון לשאלם"אל

 הניחהועדת החקירה ; 12-  מייל מהחוף או פחות מ14- מעל ל"ליברטי"היו לו כמה השגות האם היתה אם כי 

כתבת לי , מה שאמרת ליכל : " למחבר ספר זה1991- בכתב אדמירל אייזק קיד 11.הנות מהספקי ל"ליברטי"ל

.  אפילו אחרי שנים כה רבות–זה עודד אותי . בעברו נבודתעלה בקנה אחד כל שהעלינו בע, תיעודבפקת יאו ס

ון 'רל גי אדמידי ממצאי ועדת החקירה אושרו ב12".וניור'קיד ג. אייזק ס, בהערכה רבה.... ת עבודה נהדרתיעש

 המכנסת תסמכוההערות לעיל של ה: "שכתב,  המפקד העליון של הכוחות הימיים באירופה13, מקקיין. ס

 אושרו בסך ב"צי ארהממצאי ועדת החקירה של ."  שהתקיפה היתה למעשה טעות,מוליכות למסקנה כוללת

טון ס וורד בום"אל. תמיכתואו משך את , שינהלא ,  איש מהמאשרים הרשמיים לא תיקן14. פעמים7הכל 

כאשר ,  בכבודוהשפגעת התנהלו שסיים את שירותו ב,מתמיה ,כקצין וכמשפטן. השלים את שירותו בצי ופרש

ועדת החקירה ול על ידי הגשת דוח כוזב " בנאמנות את תפקיד יועץ לוועדהמלאל "כי הפר את שבועתוהכריז 

  .ב"של צי ארה

הדרך לעשות זאת היא .  של עדיםיהםעורכי דין לקעקע את אמינות עדויותנאבקים בזירה המשפטית 

בתי " ?ת עכשיו או קודםרשיקאם ה: " כך לשאול את העדואחר, אינה עקביתהרה קודמת של העד צהש, ועקבל

מדוע חתם  .שנקבע כי הוא שקרןלאחר , אמינותו קועקעה שות של עדעדמשפט מייחסים חשיבות מועטה ל

 את תפקידו ושמר על בנאמנות מלא אדם שנשבע לעמדו ?קיעקעה את אמינותוה שרוורד בוסטון על הצה

  ?בנאמנותשלא מילא את תפקידו  פתאום נשבע , שנה30-שתיקה למעלה מ

ך מחקר נוסף ולער, סקוט. ון ד'ג,  נסע לישראל עם אביו2007בסתיו . יימס סקוט המשך לעבוד על ספרו'ג

. 2009 ביוני 2- ב"סיימון אנד שוסטר" יצא לאור בהוצאת 15"'ליברטי'התקפה על "ספרו של סקוט . בנושא

היו ר כי כני: "לנקסטר סיכם. 2009 ביולי 2- ב"שינגטון פוסטוו"ון לנקסטר פורסמה ב'ביקורת על הספר מאת ג

, ל תקיפה מכוונתשתיאוריה  אשששת, שןעל אקדח מע עדות שוםיא באינו מהוא אם כי , שלומות דלסקוט חש

  ".ת כזאתושלא קיימת עדאולי מפני 

.  מזעזעתחוויה חווה ,"טיליבר"ם על סיפון "בהיותו סג, 1967 ביוני 8- ב. ב"ון סקוט הוא קצין בצי ארה'סרן ג

מדוע סרן אפשר להבין . ועה בספרוויימס סקוט מיטיב לתאר את הז'וג, ביותר לבנוצורה חיה  בסיפר עליההוא 

קורבן יחיד אינו הוא . דה שהיתה תוצאה של טעות מצערתב העועם מתקשה להשלים, בן התקיפהרקו, סקוט

 יפתבד לפני תקל ימים ב6, 1967 ביוני 2-כאשר ב, דמים בפרקים קוסופרכפי ש, למשל. שחש כךשל אסון כזה 

וכמדווח הרגו ופצעו , םבווייטנא "ןאטורקסט"האמריקני באוניה הסובייטית חיל האוויר צלפו מטוסי , ליברטי

, 1988 במאי 7- ב16. בשוגגבוצעהפה יב שהתק"רבו הסובייטים לקבל את ההסבר של ארהיס, ים סובייטייםאימ

,  בשוגגבוצעהסירבו הסינים לקבל את ההסבר כי התקיפה ,  שגרירות סין בבלגרדאתו "אטכשהפציצו כוחות נ

 2002לים הקנדיים שנהרגו ונפצעו באפריל י משפחות החי17.ונתוהיתה מכשהם ממשיכים לטעון ועדיין 

 ין מסרבים להאמין שיקיריהםי עד,ב באפגניסטן" של משמר האוויר הלאומי של ארהF-16 ה של מטוסיפבתק

  18. כתוצאה של טעותנפגעו

אלוף , 1990 בינואר 11-ב, 1967-מפקד חיל האוויר ב, הוד) מוטי(כשראיין מחבר ספר זה את אלוף מרדכי 

דו סבלו רשי הצוות ששנהוא אמר שמשפחות הנופלים וא. "ליברטי"לדבר על תקרית לא רצה בתחילה  ודה

להאמין שהתקיפה לא מנחם אותם במידה כלשהי זה אם ": הוא אמר.  לעורר פצעים ישניםהאנאין זה ומספיק 

. שינה אלוף הוד את דעתו, ר ששמע כמה מסיפורי הקונספירציהחאולם לא." זהלו נמיא שיזיא, היתה מוטעית

פני פה על יעדמת הא; לנחםולא ב יכאלה יםמשיכמ הם , שסיפורי הקונספירציה כה מעוותיםמאחר ש,הוא אמר

  מחבר ספר זה לה עם מחקרו של ותף פע רגע שיתומאוו - סיפורי כזב

שהוענקו לו כוכב הכסף ולב , ל מוריס בנט"סא.  מאמינים שהתקיפה היתה מכוונת"ליברטי"לא כל שורדי 

...  מבט של אחד שהיה על הסיפוןתמנקוד: "כתב למחבר ספר זה, "ליברטי" בתקריתם יהארגמן על הצלת חי

של סדרת החלטות מבולבלות שנעשו במצב   תוצאה כי התקיפה היתה,העבודה שלך מראה ללא ספק

 ים השנ30נו במשך תאו הרודפותתיאוריות הקונספירציה הרבות תשים קץ לייתכן שעבודתך .... מלחמה
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 רוחות שיככתאתה .... י כי התקיפה היתה מכוונתמם שכנעתי את עצימשך השנב ש,עלי להודות.... האחרונות

   19." רבותיםארפ

איש צוות כינה , סם מחבר ספר זה את הכתוב לעילריאחרי שפ? ריו אלה של בנטדבמה היתה התגובה 

 צוות אחרים של י מסיבה זאת לא חשף מחבר ספר זה שמות אנש20."בוגד"את בנט  "ליברטי"של לשעבר 

  . את תיאוריות הקונספירציהשללול בנט או " עם סאשהסכימו ,"ליברטי"

תומך הועל כתיבת ספר " ,ך ואת אימךיכבד את אב", יישהחמיימס סקוט על קיום הדיבר 'יש לשבח את ג

. בוכתמיטיב להוא , הרוורדאוניברסיטת מך בעיתונאות מס תואר מובעלמחבר מוכשר כ.  של אביוהשקפותיוב

א נגרר להתקפות מרושעות על קציני צי או על ממשלת לכי לזכותו ייאמר , בנוסף .שקריםל נזקק לאהוא 

ר שהוא חמא,  ספרו פגוםםלואו. "ליברטי" להנוגעותצי תיאוריות הקונספירציה יממפכפי שעשו כמה , ב"ארה

אשר אין עליהן , תואחרחשובות  עובדות תחסרה תוךגו מידע חלקי ועובדות סלקטיביות יהצבמשלה את קוראיו 

  .אינן תומכות בתזה שלוושאשר , עוררים

נו שהם תוקפים יוקפים הישראליים האמ המאמתת כי הת,אחת מפיסות המידע המשכנעות ביותר, למשל

ישראלים רור כי היבבהללו קובעות  .NSA ל שEC-121-יירט מטוס ההתשדורות שדרת י היא ס,מטרה מצרית

 קלטות השמע של חיל האוויר . דקות לאחר תום התקיפה44 -  1512-רק ב "ליברטי"על ב "ארההבחינו בדגל 

, "'וילי ויקטורו'המכונה "כי מטוס ריגול של הצי ,  בספרו83ד בעמויימס אנס כותב 'ג. הישראלי מאשרות זאת

שמע משהו "טס מעל הים התיכון כאשר פרוסטינק , NSA העברי של יהלשונא, מייקל פרוסטינקשעל סיפונו 

הם ...  ממש מוזרהותליפעי יש ל, יף'צ, הי'. את האינטרקום המאובטח למפקח שלוהוא פתח . שהמם אותו

  " '].הדגשת המחבר [יקנידיברו על דגל אמר

 תום אחרי דקות 44ונקלטה ה ש כי תשדורת זאת התרח, צייןאבשום מקום בספרו ל. יימס סקוט לא יסף'ג

ולא כי היא , בשעת התקיפה או לפניהמשלה את הקורא לחשוב כי צפיית הדגל קרתה כך הוא ו, התקיפה

  21.אישרה שהדגל נצפה רק לאחר התקיפה

הוא כתב למחבר ספר ? ט והקליט מתשדורת הרדיו של חיל האוויר הישראלי שיירמה הסיק מייק פרוסטינק

  :2009 בספטמבר 25-זה ב

  

  קל פרוסטינקימי: מאת

  ולט קריסיי'ג .א: אל

  1967 ביוני 8-י בתירוטים ישראליים שהקלטי: הנדון

ים טכי היירו, יקיב נוןמרטיאני מסכים עם . 2009.  באוקט16- בNSAלצערי איני יכול להצטרף אליך בסימפוזיון של 

  .טעותב נעשתה "ליברטי". אס.אס. יותפימראים בבירור שתק

  מייק

  

הממונה היתה . אבל לא מזכיר אותו בשמו" יף'הי צ" מייקל פרוסטינק כעל לממונה סט מתייחויימס סק'ג

 דוקטורט םהשליר יותר ח שפרש בדרגת סרן ומאו,)Chief Petty Officer (ל"אז רס, יקיבר מרווין נו"ד

יחד לאנגלית  ו תרגמםה. הם את התשדורות הישראליותי ופרוסטינק שמעו שנביקינו. בלימודים בינלאומיים

ושלחו את הקלטות בידי בלדר למטה ,  חזר לאתונהEC-121- ים בעברית אחרי שהטשל היירוטיוטה ראשונה 

NSAכתב בספרו כי נוביקי אמר לוש, יימס במפורד' לג2004-נוביקי חשף את קיום הקלטות ב.  במרילנד, 

וול " לב בעקבות פרסום ספרו של במפורד הגיב נוביקי במכת22.ה היתה מכוונתפשהקלטות מאשרות שהתקי

היא , שהינה מנוגדת לזו של מר במפורד, עמדתי: " כפי שראינו לעיל,בסופו כתב ש,"ורנל'סטריט ג

קלטות וישוחררו ה אלא אם כן יימצאו , יכולאיני? איך אוכל להוכיח זאת. גסההיתה טעות ... .פהישהתק

 NSA-ו, רותו בבקשו את שחרור הקלטות האמהסוכנות לביטחון לאומי מחבר ספר זה תבע את 23."לציבור

  .16ראו פרק , ששוחררו NSAקלטות  על יסוד למסקנותיו של מחבר ספר זה 2003.24 ביולי 8-שיחררה אותן ב
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 ם"לאן היה והראש. 1967 ביוני 8- ים שהיו על הקרקע בישראל ב אמריקנ2יימס סקוט אכן יצר קשר עם 'ג

 בידי "ליברטי" תתקיפעל ן כקסטל עוד. ב בתל אביב"ב בשגרירות ארה"הנספח הימי של ארה, ארנסט קסטל

 שלח קסטל מסר לבית הלבן Z1414-ב .כאל בלוךיל מ"סא, נספחים הצבאיים הזריםלהישראלי קצין הקישור 

ב שהגיע "אנשי צי ארהמן והוא היה הראש. וח להם על הדיווח הישראלי של התקיפה בו דיו,ולצי השישי

ב ולראש "ב לוועדת החקירה של צי ארהוהוא תיאם העברת שאלות ומידע הלוך וש.  לאחר התקיפה"ליברטי"ל

  .המבצעים של הצי

, בהתחלה. תקיפה על אודות הו את מסקנותימציין אבל לא ,בספרו פעמים 7ר את קסטל י מזכטויימס סק'ג

ארנסט .  החקירה הוא הסיק כי לא תוכננה מראשות התפתחעםאבל , על התקיפה" רתח מכעס", קסטל נזעם

 ם"מחבר ספר זה הטיס את אל.  לאסון ליברטי25-ה לישראל ביום השנה יוקסטל ומחבר ספר זה נסעו יחד

ל ג פרחים במע34הטלנו . 1967  ביוני8-  שבה טס קסטל מעל ליברטי ב,GPSלפי , יקתוקסטל לנקודה המד

" תמז" קסטל לערוץ ם"כמה משפטים מדברי אל, שוב, ןל לה25.ב שנהרגו" אנשי צי ארהלזכר, םוסביב המק

  :1982- מצלמה בלפני ה

  

 ברורה לכבוש תמד על מה שהיתה תוכנית ישראליל כה חשש שארצות הברית תהעליון נניח כי הפיקוד הישראלי ההב

כדאי שלא , הידידה הגדולה שלנו, זה יעצבן את ארצות הברית"ואז אמר ,  כלשהיישראלית אחרתת כניאת הגולן או תו

  ."אז בואו נטביע את האוניה שלהם במקום זאת, נעשה את זה או שניתן לזה לקרות

 להיפטר מאוניה של ארצות הברית שהיוותה איום - תהיה הסיבה אשר תהיה –נניח שזאת היתה תוכנית יזומה 

 דקות את כל חיל האוויר המצרי ולכדה את כל השריון המצרי 22שאומה שהשמידה בתוך , זאת אומרת. לעל ישרא

.לבטח היו עושים זאת, ב" אילו החליטו להטביע אוניה של ארה- בסיני 
26

  

  

בתום תפקידו .  בתל אביבCIAראש תחנת , ון האדן'סקוט קשר היה גיימס 'ג יצר מוהאמריקני השני שע

האדן היה  . המזרח התיכוןמדורשם ניהל את המדור הישראלי ואחר כך את , CIAבישראל חזר האדן למטה 

הוא וקסטל הם ככל הנראה  .היו לו קשרים רבים בישראל. CIA בידי "ליברטי"מעורב עמוקות בחקירת תקרית 

 ,האדן אמר למחבר ספר זה. 1967יוני ו בישראל בצאמר שנאחמ, שני האמריקנים הידענים ביותר על ליברטי

 אינםאבל שמו של האדן או מסקנותיו . מס סקוט שהראיות הוכיחו כי התקיפה היתה טעות מצערתיי'אמר לגש

האדן מסר לו שמות של אנשים בישראל , לפני שסקוט ביקר בישראל.  בשום מקום בספר של סקוטיםמוזכר

  27. כלשהו עם מי ממקורות אלהמגענוצר רמז כלשהו לכך ש של סקוט אין בספרו. שיוכלו לסייע במחקרו

שם הוא מצטט , ספרוב 236נמצאת בעמוד של סקוט מה נוספת לטכניקה של השמטות סלקטיביות גדו

 .'יימס ג'בעל הטור ג: "1967 באוגוסט 1-סם ברשפו,  קילפטריק.'יימס ג'ג,  מוערךנפוץקטע של בעל טור 

, המשיך לחפוראכן קילפטריק ,  ככל הנראה28.]הדגשת המחבר["  'להמשיך לחפור'ים קילפטריק דחק בעיתונא

  :עד כהמחפירותיו  שסיכם את מסקנותיו ,"יווונשיונל ר" פרסם מאמר ב1967 בספטמבר 5-וב

  

]. הדגשת המחבר. [ כי התקיפה היתה מכוונת,תמימות דעים גילורותי עיתונות עם שורדי התקיפה יראיונות של ש

שמה באנגלית על ; "ליברטי"תאר הידוע של יהמ; נוכחות הדגל;  במשך כל הבוקרים הצביעו על המעקב האווירימאי

כל הגורמים הלאה . התקדמותה האיטית במים בינלאומיים; )אוניות חיל הים המצרי כתוב בערביתשמן של (ים יהירכת

  . מסקנת הצוות כי התקיפה לא היתה טעות כלשהימאששים את

כי ;  תלויה עמוקות ברצון הטוב של ארצות הבריתיתה קו המחשבה שקובע כי ממשלת ישראל הא הוינגדהטיעון ה

וכי ההסבר הסביר היחיד הוא כי התקרית ; ב" הישראלי יתקוף ביודעין אוניה של ארהחיל היםשלחלוטין  יהיה לא הגיונ

].דגשת המחברה [של מלחמה חמההחלטות המוטעות  וים הטבעיםהיתה טעות שנבעה מהמתחי
29

  

  

הנשיא מסר : "תה מכוונתיהתקיפה השסון האמין נו' כי הנשיא ג,יימס סקוט'גטוען  של ספרו 141בעמוד 

ס רוברטס לר'הנשיא אמר לצ.  ממשל בכיריםילפקידהתנה אותו בייחוסו אבל ,  כתב העתיסקופ גדול לעיתונא
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. תי התקרותהתרחשלדרך ה יחתה את הסבראך ד,  כי ארצות הברית קיבלה את התנצלות ישראל',יקוניוזו'מ

 למנוע ה של מדינת היהודים היעהמני. תה מכוונתיה, נאיותיאמר הנשא לע, 'ליברטי' על תהתקיפה הישראלי

א י לטענה זאת ההדי היחכההתמי." המבמהלך המלחישראליות מהאוניה האמריקנית מלצותת לתשדורות 

סותר ישירות ה, למשרד החוץ הישראלי בירושלים, ירתדן פ ,ושינגטוןמברק ששלח דובר שגרירות ישראל בו

  30."עשרה למדנו כי האוניה הותקפה בטעות-בשעה אחר ":סוןנו'תו הכתובה של הנשיא גראת הצה

 Israel, the War :1967 בספרו של תום שגב568המקור לטענה זאת של סקוט היה עמוד , ככל הנראה

and the Year that Transformed the Middle East )"1967 -מאחר 31,)" הארץ שינתה את פניה 

דן . וכך עשה גם סקוט, "Pattir"ולא  "Patir"שהמתרגם של שגב לאנגלית כתב באורח שגוי את שמו של פתיר 

 עם דן פתיר מספר פעמים חמחבר ספר זה שוח.  כי סקוט מעולם לא דיבר איתו,פתיר אמר למחבר ספר זה

  .2009 ונובמבר, אוקטובר, רבבספטמ

  

   :מברקו של פתירלהלן 

  

                                                            ס ו ד י 

  155' מס                                                                                                   

   67 יוני 111220 :חובר                                    משרד ירושלים                                   ה: אל

  120330:     הודפס                       וושינגטון            ב]ישראלשגרירות [ממישראל : מאת

  טפל –בהול                                                           

  : ר לי אמשמסר תביווסמך עיתונאי ממקור . סודי]. ב"ארה' חמ[מאהב 

" ניוזוויק" חמישי ושישי לנציגי מיםריסטיאן ניתן בנפרד ביכ' ורג'תדרוך של הנשיא ומזכיר העיתונות שלו ג .1

  .ף בנושא תקרית האוניהי לפרסום עקוהתייחסות שנועד ובו היו ה"טיים"ו

 קיבלה ב"רהאכי , ממשלה בצמרתשתיוחס למקורות תפרסם מחר ידיעה עומדת להבעקבות שיחות אלה  .2

  בצעו מקורות בממשלדעתלייאמר שידיעה ב. יהסברהדחתה ,  אךתקרית הלעממשלת ישראל של  ההתנצלות

המשדרים של  במתכוון בריגול אלקטרוני עסקהליברטי -שה משום DELIBERATE ATTACK הישראלים

 .יים והיבשתייםקרבות האווירהזור י אתקרבב, מצרייםהישראליים וה

ודעת למהלכים ות כבול ונה ברורה לשחרר את הנשיא מלהיוהממשל נובע מכ צמרת מהזון עיסיף שטניוזוויק מו .3

הידברות נוחים בם יותר ימהלכאפשר לו לו, ב"רחבי ארההמקיפה והנמרצת כל כך בכל  תישראלי פרוהקהל ה

 . עם ארצות ערבתמחודש

  פתיר                                              

 _ _ _  

]?ראש המוסד[רם ] ב"ארה' מח[מאהב ; ל"סמנכ; 2מנכל דיין] משה] [ראש הממשלה [2המור] שר החוץ[הח ש
32

  

  

 כי רלס רוברטס אמר'צ. " עדות שמיעה כפולהלפנינו כאןאבל למעשה , ימס סקוט מסתמך על מברק זה'ג

-ורוברטס ב, 1973 בינואר 22- בנפטרונסון 'ג(רלס רוברט אינם בחיים 'ונסון וצ'הנשיא ג." ונסון אמר'הנשיא ג

ונסון האמין שהתקיפה 'אמת כי הנשיא גליש בו כדי מסמך כתוב כלשהו שקיום ולא ידוע על , )1992 בינואר 15

נאית על והדלפה העיתהמניע לינת כי ילעיל מצשסקה השלישית במברק יהפ, האדרב. וכננתתהיתה מ

שרבות , ות יתר בחידוש שיחות עם מדינות ערביותב גמיש"העניק לנשיא ארהל היה שיקול פוליטי "ליברטי"

  . ארצות הברית עם פרוץ המלחמהםדיפלומטיים עהם היחסיו את מהן ניתק

רלס רוברטס ' הראיון עם צ1967.33 ביוני 9-התראיין אצל שני עיתונאים מאוחר בערב באכן ונסון 'הנשיא ג

אמין שהוא מונסון אמר לרוברטס 'ודעים אם גאיננו י.  תוכן הראיוןפירוט שלמוזכר ביומן הבית הלבן בלי 
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. פה היתה מכוונתי שהתקסבוריםאו כי כמה אנשים ,  מכוונתשייתכן שהיתהאו ,  מכוונתהיתהשהתקיפה 

 בפרוטרוט המתואר, "לייף"ונסון אותו ערב עם יו סידי מכתב העת ' הנשיא גקייםי הראיון השני שכהמעניין הוא 

מחבר כשראיין ואילו  34,ונסון האמין שהתקיפה היתה מכוונת'ו אפילו מרמז כי גלא מזכיר א, ן הבית הלבןמביו

נזכר כי גם הוא . ונתו מכהונסון אמר לו שהתקיפה הית' כי גהלהזכר , 1994 באפריל 18-בספר זה את סידי 

  .ושאל לדעתו, קראוהניח לו ל, "ליברטי"סר לו מסמך על אודות תקרית מונסון 'ג

ורדי שכמה משל ם מ עורר את זע35,)"עמדת יתרון" (The Vantage Point ,וןסונ'ג של וכרונותייזספר 

 מהדיווחים נלקחומספרים אלה . 100 פצועיםומספר ה, 10מספר ההרוגים היה כי ציין משום שליברטי 

 171-ו הרוגים 34 -   במדויק את המספרים הרשמיים הסופייםוקפיהראשונים שהתקבלו לאחר התקיפה ולא ש

תאונה "מאוחר יותר התייחס לו 37;"האוניה הותקפה בטעות" כי ,בזיכרונותיועוד ונסון ציין ' הנשיא ג36.פצועים

תקרית ההראשוני על  חוהדיוהגעת שעות לאחר  36כי ,  ייתכן38."'ליברטי'המצערת שבה היתה מעורבת 

אחרי חקירות בשה שהתג, אבל דעתו הסופית .שהתקיפה היתה מכוונת, כאחרים, ונסון'חשד ג, לוושינגטון

אשר , ר המועצה המייעצת למודיעין חוץ"יו, רק קליפורדא בידי קלההלו נהוא- תוחקיר. היתה ברורה, מרובות

המידע " כי ,) ימים אחר התקיפה4-ו שבועות 5 (1967 י ביול18-בונסון 'לגקרית ודיווח תכפי שראינו חקר את ה

מירב " וכי ,"תיצע תקיפה יזומה על אוניה ידועה כאמריקניהזמין עד כה אינו משקף שהפיקוד העליון הישראלי ב

  39".ף הישראלי האמין בתחילה כי מטרתם מצריתק כי הכוח התו,מעידותיות והעד

 מביא אינואבל ,  התקיפה היתה יזומהניים שלדעתם פקידי ממשלה אמריקמספרספרו של סקוט מצטט 

  . אלהקביעותיסוד ראייתי כלשהו ל

,  קבע כי התקיפה היתה יזומהם ש2003,40- ב, CIAראש , רד הלמס'רסם ריציפספר שגם סקוט מצטט 

  גם לאטסקו]." התקיפה[ועדת החקירה שקמה אחר ובכלשהו  תפקיד א מילאל" כי ,סכיםהאבל יחד עם זאת 

קפים את ו תם כי הוככל הנראה הישראליים לא ידע"כי  , CIAזכיר את העמדה הפומבית הרשמית שלה

  41."ב ונעשתה בטעות"לפי ארהכה במזיד תיפה לא נעשהתק. 'ליברטי'

 "ליברטי"אינו תומך בתיאוריה שתקיפת הוא אבל , ה של בן לאביונאותמחווה אולי ספרו של סקוט הוא 

  . דרת טעויות מצערות של ארצות הברית וישראלי יותר מאשר תוצאה של סיתהה

  

  

                                                 
1

ראו . ב" של תרשומת ועדת החקירה של צי ארה59/163/163סקוט רשומה החל בעמוד . ון ד'מ ג"עדותו של סג  

  . להלן2הערה 
2

 מתויק במשרד הפרקליט 3עותק .  עותקים6- הודפסה ב1967 ביוני 18-התרשומת המקורית של ועדת החקירה מ  

  . הימי הראשי
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