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‰‰˙˜Ù‰ ÚÏ ßÏÈ·¯ËÈß∫

Ò‚È¯˙ ˙È˜

ÓÈÎ‡Ï ‡Â¯Ô

מטוסי קרב וספינות טורפדו שעות הצהריים של 8 ביוני 1967, פתחוב
אס ליברטי', ספינת ביון–אס–(סט"רים) ישראליים באש לעבר 'יו

אמריקנית שפעלה ליד חופי עזה. הספינה ספגה פגיעות רקטות, פגזי תותחים

ופצצות טורפדו, שחוללו נזקים כבדים וגרמו ליותר ממאתיים נפגעים. הכוחות
הישראליים היו אז ביומה הרביעי של מערכה שזכתה עד מהרה לכינוי מלחמת

ששת הימים, מערכה שהייתה עתידה להסתיים במפלה מוחצת לצבאות

המשולבים של מצרים, סוריה וירדן.
,'יטרביל' הניפסה תפיקת לע הליחת ליפאה לארשי לש םיהדמה ןוחצינה

לארשי ןיב תינשנו תרזוח תוחיתמ לש רוקמל ךופהל התייה הדיתע וז ךא

םייוציפ המלישו הפקתהה לע הלצנתה לארשיש תורמל .תירבה–תוצראל
לארשי לש התנעט תא םיבר םינקירמא לשממ ישנא וחד ,היתונברקל

לארשי תא ומישאה םה תאז תחת .המימת תועט התייה 'יטרביל'ה תירקתש

םינקירמא אבצ ישנא לש ןנכותמ חצרב וא ,בוטה הרקמב תעשופ תונלשרב
תוריקח לש הרושבש תורמל עווגל ובריס הז גוסמ תומשאה .עורגה הרקמב

,סרגנוק תודעוּו תוינקירמא תויונכוס לש הבחר תשק ידי לע וכרענש
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הפקת לארשיש ךכל החכוה לכ האצמנ אל ,ל"הצ ךרעש הקימעמ הריקחבו
ףקות הנשמ וקינעה ןהיאצממ ,הברדא .תינקירמאה הניפסה תא ןיעדויב

,תוביסנב בשחתהב ,התייה שאב חותפל התטלחה יכ לארשי לש התנעטל

.הריבס תועט
אף על פי כן, פרשת ההתקפה על 'ליברטי' לא נסגרה מעולם. נהפוך הוא,

ההאשמות שהועלו נגד ישראל דווקא החריפו עם הזמן. בשנים האחרונות

השמיעו מספר נכבד של פקידי ממשל אמריקנים לשעבר התבטאויות מפורשות
שבהן עמדו על כך שהפעולה הישראלית הייתה, לאמיתו של דבר, מכוונת.

עם אנשים אלו נמנה האדמירל תומס מּוֵרר, שכיהן כיושב ראש המטות

המשולבים (תפקיד מקביל לרמטכ"ל הישראלי) בזמן תקרית 'ליברטי'. מורר
הגדיר את הפרשייה כ"טיוח", והוסיף כי הוא "אינו יכול לקבל את טענת

 פול ורנקי, אז סגן השר לענייני1הישראלים שמדובר במקרה של טעות בזיהוי".

הצי, כתב את הדברים האלה:

ריוואה ליח תודיחי דצמ המימת תועט וז התייה ןכא יכ ןימאהל יל השק

היינא לש התוחכונ יכ וכירעה םה ברקה טהלב יכ דשוח ינא ...ילארשיה

2...םהלש םיסרטניאל תדגונמ וז תינקירמא

ברוח דומה, מזכיר המדינה לשעבר דין ראסק כינה את ההתקפה

"שערורייתית", והוסיף בריאיון לרדיו בשנת 1990 כי "'ליברטי' הניפה דגל

אמריקני. לא היה קשה כל כך לזהותה, והערכתי היא כי בשלב כלשהו נתן
 דייוויד נס,3גורם ישראלי בכיר למדי אור ירוק לפתוח בהתקפות הללו...".

אשר שירת בזמנו כסגן ראש המשלחת האמריקנית בקהיר, מתנסח באופן

בוטה עוד יותר: "אינני חושב שיש ספק כלשהו שהפעולה הייתה מכוונת...
 וג'ורג' ּבֹול,4[זהו] אחד הטיוחים הגדולים ביותר בהיסטוריה הצבאית שלנו".

שהיה באותה עת סגן מזכיר המדינה, כינה את תגובת הממשלה האמריקנית

הברית לא היה האומץ–להתקפה "הצגה מתוכננת היטב... למנהיגי ארצות
5להעניש את ישראל על הרצח הגלוי והמקומם של אזרחיה".

תמיכה בהאשמות אלה ניתן למצוא בפרסומים הרבים והמגוונים על

, זיכרונותיו של קציןÙ‰ ÚÏ ßÏÈ·¯ËÈß˜˙‰‰ תקרית 'ליברטי' שיצאו לאור. הספר
ס הבן (1979), מתאר את ההתקפה כמכוונת וזדונית וטועןֶנֶ'ליברטי' ג'ים א

שהאמת עורפלה על ידי מסע טיוח מקיף שניהלו ישראל ותומכיה. טענה זו

 מאת ריצ'רד דיקון È¯Â˙ ‰Á˘‡È ‰È˘¯‡ÏÈ,(1977)˘‰מוצגת גם בספרים כגון 



•   84   ˙ÎÏ˙

ÒÂÎÂ˙ ‰·ÈÂÔ∫ ÚÏÈÈ˙Â ÂÙÈÏ˙Â ˘Ï ‰ÒÈ–‡ÈÈ–‡ÕÈמאת ג'ון רנלג (1986), ו ÈÁÒÈÌ ÓÒÂÎÈÌ∫

‰˜˘¯ÈÌ ‰Á˘‡ÈÈÌ Â‰ÁÒÂÈÈÌ ·ÈÁÒÈ È˘¯‡Ï≠‡¯‰¢·מאת אנדרו ולסלי קוקבורן 

∫„ˆ ÂÁ¯ÈÌ·(1991). תיאוריית הטיוח עומדת גם במרכז ספרו של סטיבן גרין 

˜˘¯È‰ ‰ÒÂ„ÈÈÌ ˘Ï ‡¯ˆÂ˙–‰·¯È˙ ÚÌ È˘¯‡Ï ‰ÓÈÏÈËËÈ˙(1984)  ¨אחד מספרי
תחילה של–ישראליים הנמכרים ביותר. הטענה בדבר הכוונה–הפולמוס האנטי

ישראל אינה מוגבלת לספרים פופולריים בלבד. היא בולטת גם בחיבורים

 מאת˙ÒÙÈ‰ ßÏÈ·¯ËÈß∫ ‰ÈÒËÂ¯È‰ ·È˜Â¯˙È˙ ÓÂÏ ‰ÈÒËÂ¯È‰ ¯˘ÓÈ‰אקדמיים כמו 
ÏÂÁÓÈÌ ÏÓÚÔ È¯Â˘ÏÈÌ∫ ˘˘˙ ‰ÈÓÈÌ ˘˘ÈÂההיסטוריון ג'ון ּבֹורן (1995), ועימו גם 

‡˙ ‰ÓÊ¯Á ‰˙ÈÎÂÔף (1984), הנחשב לטקסט סטנדרטי על מלחמתֶ מאת דונלד נ

 ואמנם, המגמה לראות את ישראל כאשמה בתכנון ההתקפה6ששת הימים.
 ראה לנכוןÎ˙· ‰Ú˙ ‰·ÈÏ‡ÂÓÈ ÏÓÂ„ÈÚÈÔ ÂÓÂ„ÈÚÈÔ ‚„Èמושרשת כל כך, עד ש

1995, את קביעתו של רוורדי פישל כי "כל מחקר רציני שנערך–לפרסם, ב

7בנושא מקבל את העמדה שההתקפה הישראלית נערכה בכוונה תחילה...".

האשמתה של ישראל בכך שהתקפתה על 'ליברטי' הייתה מכוונת הופיעה

וונס ורוברט נובאק, שטוריהם מופיעים במאותֶבעקביות גם בעיתונות. רולנד א

1992 מאמר שכותרתו "25 שנות טיוח",–הברית, פרסמו ב–עיתונים בארצות
 של≥∞Ø≥∞ האשמות דומות נידונו בתכניות טלוויזיה כגון 8ובו העלו טענה זו.

 העלילהÚÎ˘ÈÂ Î·¯ ‡Ù˘¯ ÏÒÙ¯.9 רהֶריב סי ובתכניתו של הרלדו–בי–רשת איי

נפוצה במיוחד באינטרנט, והחיפוש שם מעלה עשרות אתרים, החל מאתרים
 וכלה באתר עטור10של תועמלנים ערבים ומחרחרי שנאה אנטישמיים,

ס ּוותיקי 'ליברטי' אחרים.ֶנֶ, שהוקם על ידי אÈÂ–‡Ò–‡Ò ÏÈ·¯ËÈ ‰ÂÓÙÈÈ‚ßהפרסים 

 ותיקי 'ליברטי' מכחישים כל נטייה—האתרים אולי נבדלים זה מזה באופיים 
 אך—אנטישמית, ומדגישים כי חלק מאנשי הצוות שלהם היו יהודים 

מסקנותיהם זהות: ישראל התקיפה את 'ליברטי' בזדון מתוך כוונה להרוג את

11כל אנשי צוותה, ולאחר מעשה סיכלה ניסיונות לחקור את הפשע.

הפרכת ההאשמה הזאת הייתה בעבר משימה קשה מאוד אם לא בלתי

אפשרית, מאחר שהמסמכים הרשמיים לגבי הספינה 'ליברטי' סווגו כסודיים

ביותר ולא היו נגישים לקהל הרחב. אולם, מאז שהוסר בשנים האחרונות
הברית, נפתח בפני החוקרים אוצר–הסיווג מעל מסמכים אלו בישראל ובארצות

 מסמכים של צה"ל ושל הכוחות המזוינים—בלום של מקורות ראשוניים 

האמריקניים, תכתובת דיפלומטית ישראלית ומזכרים של הבית הלבן ושל
הברית. בעזרת מסמכים אלו ניתן כיום לשחזר–מחלקת המדינה של ארצות
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את התקרית כמעט דקה אחר דקה, ובפרטי פרטים. מסכת העובדות אינה
מציירת תמונה של פשע ואפילו לא של רשלנות פושעת, אלא שרשרת קצרים

בתקשורת, טעויות אנוש, צירופי מקרים אומללים וכשל מערכות הן אצל

 טעות טרגית מן הסוג השכיח מדי בהמולת—האמריקנים והן אצל הישראלים 
הקרב.

ספינה 'ליברטי' הייתה בדרכה מנורפולק, וירג'יניה, אל אביג'ן שבחוףה

 השנהב כאשר, באמצע חודש מאי 1967, פרץ משבר במזרח התיכון.
נאצר אלפי חיילים לתוך מדבר–ללא אזהרה שלח נשיא מצרים גמאל עבד אל

—סיני, גירש את כוחות האו"ם שהיו מוצבים שם וסגר את מצרי טיראן 

 בפני אניות ישראליות.—נתיב המים החיוני המוביל לאילת 
הממשלה הישראלית התייעצה עם הנשיא לינדון ג'ונסון, שלמרות היותו

טרוד במלחמת וייטנם היה ער למצוקתה של ישראל. ג'ונסון הציע לפרוץ

את ההסגר על מצרי טיראן באמצעות שיירת אניות בינלאומית, וכהכנה
24 במאי, להתקדם לעבר האגן–לקראת פעולה זו פקד על הצי השישי, ב

המזרחי של הים התיכון. עם זאת, בהיותה מודעת לסכנה הטמונה בהסתבכות

ישראלית, הורתה ושינגטון לצי להישאר, עד להוראה חדשה,–במלחמה ערבית
12"מחוץ לקשת שהרדיוס שלה 240 מיל [ימי] מפורט סעיד".

בשלב זה עמדה 'ליברטי' באופן רשמי תחת פיקודו של הצי השישי, אם

כי בפועל קיבלה את פקודותיה ישירות מן המטות המשולבים שפעלו בחסות
הסוכנות לביטחון לאומי. הספינה בת 139 המטרים, ששם הקוד שלה היה

 והייתה13"רוקסטאר", כונתה, בלשון עדינה, "ספינת עזר למחקר טכני כללי",

למעשה ספינת ביון מצוידת במכשור חדיש ביותר להאזנה ולפענוח צפנים.
הברית–כמה עשרות מבין 294 אנשי צוותה נמנו עם המודיעין הימי של ארצות

ועבדו מתחת לסיפון הימני באזור שהיה לחלוטין מחוץ לתחום אפילו לגבי

ויליאם ל' מקגֹונגל. את הספינה עיטרו אנטנות גדולות הקברניט, סגן אלוף
וצלחות מכ"ם, אך מלבד ארבע עמדות מקלעי 0.5 אינץ' לא היה עליה כל

5" שנצבע זה לא–אר–טי–חימוש נראה לעין. על חרטומה הופיע הסימון "ג'י

של חיל הים. התקני הברית–כבר, ועל התורן התנופף דגל ארצות
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בשעה שהצי השישי נע במהירות לעבר מזרח הים התיכון, פנתה 'ליברטי'
לעבר רֹוטה שבספרד. שם, בנוסף לאספקה, עלו על סיפונה שלושה מתרגמים

מערבית של חיל הנחתים, אשר התוספו אל שלושת המומחים לשפה הרוסית

30 במאי, קיבל–מהסוכנות לביטחון לאומי שכבר היו על האנייה. ואז, ב
מקגונגל הוראות חדשות להפליג "במהירות האפשרית" לנקודה הנמצאת אך

חצי מיל ימי מחוץ למים הטריטוריאליים של מצרים וישראל, מרחק של 12

6 מילים ימיים מן החוף, בהתאמה. הפקודה, שיצאה מן המטות המשולבים,–ו
ביטלה בפועל פקודה של הפיקוד הימי האמריקני באירופה להשאיר את

'ליברטי' ברוטה "עד להוראה חדשה". לא הפיקוד הימי האמריקני ולא מקגונגל

ידעו מהי משימתה של 'ליברטי', שתוארה מאוחר יותר על ידי משרד ההגנה
כ"הבטחת התקשורת בין נציגויות של הממשלה האמריקנית... וסיוע... בפינוי

אזרחים אמריקנים". למרות שאופייה המדויק של המשימה נותר חסוי עד

היום, נראה ש'ליברטי' נשלחה לעקוב אחר תנועותיהם של הכוחות המצריים
14 ומכאן הצורך במתרגמים מערבית ומרוסית.—ויועציהם הסובייטים בסיני 

בינתיים, הרעיון של ג'ונסון לשלוח שיירה שתפרוץ את ההסגר הימי לא

יצא אל הפועל, וכוחותיו של נאצר המשיכו להתבצר בסיני. כוחות סוריים
5 ביוני, לאחר שמוצו–וירדניים התפרסו אף הם לקראת התקפה. בבוקר ה

 צה"ל פתח במתקפת בזק15המאמצים הדיפלומטיים, יצאה ישראל למלחמה.

אווירית משולבת במתקפת קרקע נגד מצרים תוך שהוא מעביר את היזמה
לידיו במהירות, והדף התקפות מצד סוריה וירדן. עם זאת, הישראלים היו

עדיין מודאגים ביותר מן האיום על קו החוף, שלאורכו ממוקמים מרבית

מוקדי התעשייה והאוכלוסייה החשובים של המדינה. חיל הים המצרי נהנה
מעדיפות מספרית על חיל הים הישראלי, ביחס של חמש לאחת, ובעת משבר

יכול היה אף להזעיק לעזרה כשבעים ספינות סובייטיות ששהו בקרבת

 התוצאות המאכזבות שהשיג חיל הים הישראלי בהתקפותיו על נמלי16מקום.
מצרים וסוריה בתחילת המלחמה הגבירו את חרדתה של ישראל. לפיכך הודיע

אלוף יצחק רבין, לנספח הימי האמריקני בתל אביב, סגן אלוף–הרמטכ"ל, רב

ארנסט קרל קאסטל, כי ישראל תגן על חופיה בכל האמצעים העומדים
הברית–לרשותה. אניות בלתי מזוהות יוטבעו, הודיע רבין, וביקש מארצות

 למרות זאת, לא סיפקו17לזהות את כל ספינותיה באזור או לדאוג לסילוקן.

הברית את–האמריקנים לישראל כל מידע לגבי 'ליברטי'. בנוסף, דחתה ארצות
בקשתה של ישראל להקים יחידת קישור עם הצי השישי. לשגריר ישראל
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31 במאי את סגן מזכיר–בוושינגטון, אברהם הרמן, לא נותר אלא להזהיר ב
כי "אם תפרוץ מלחמה, לא יהיה לנו אף מספר טלפון המדינה יוג'ין רוסטו

להתקשר אליו, אף קוד לזיהוי מטוסים ושום דרך ליצור קשר עם הצי השישי

18האמריקני".

8 ביוני, יומה הרביעי של המלחמה, לפני עלות השחר, הגיעה 'ליברטי'–ב

ליעדה, ממש על קצה המים הבינלאומיים, צפונית לחוף סיני. היא שייטה

הלוך ושוב במהירות של חמישה קשרים בין פורט סעיד לעזה, בנתיב ששימש
רק לעתים רחוקות אניות משא מסחריות, באזור שמצרים הכריזה עליו כסגור

בפני אניות נייטרליות. בהיותו מודאג מן הקרבה לאזור הקרבות, ביקש מקגונגל

אדמירל ויליאם מרטין, להתרחק מאזור החוף–רשות ממפקד הצי השישי, תת
או לחלופין לקבל ליווי של משחתת. מרטין דחה את הבקשות הללו, בציינו

ש'ליברטי' היא "ספינה המסומנת בבירור כאמריקנית ונמצאת במים

בינלאומיים, ואינה מהווה יעד סביר להתקפה מצד מדינה כלשהי".
ברם, מרטין ומקגונגל לא ידעו שבלילה הקודם נשלחו מן המטות

המשולבים אל הספינה 'ליברטי' שדרים חוזרים ונשנים ובהם הוראות לסגת

למרחק של 100 מיל ימי מחופי ישראל ומצרים. השדר התעכב במערכת
התקשורת העמוסה והמורכבת מדי של חיל הים, אשר העבירה את מסריה

דרך תחנות ביניים נידחות, אפילו התחנה בפיליפינים, לפני ששידרה אותן

ליעדיהן. הפקודות מן המטות המשולבים לא הגיעו אל 'ליברטי' עד ליום
19המחרת, 9 ביוני, בשעה שכבר לא היו רלוונטיות.

8 ביוני הבחין סגן אלוף אורי מרץ, צופה ימי במטוס–שעה 5:55 בבוקר הב

סיור של חיל האוויר הישראלי, בספינה שנראתה לו כספינת אספקה

5", במרחק של 70 מיל ימי מערבית לחופי–אר–טי–אמריקנית, שסימנה "ג'י
עזה. במפקדת חיל הים בחיפה ציינו קציני מטה את מיקום הספינה בסימון

אדום, כלומר ככלי שיט "בלתי מזוהה", על לוח הבקרה שלהם. אולם בדיקה

 זיהתה את הספינה כ"ספינת הביון האלקטרומגנטי‰Ó„¯ÈÍ ‚ßÈÈÒ Ï‡ÈÂ˙ ÓÏÁÓב
הברית, 'ליברטי'". הסימון שּונה לירוק, צבע שציין כלי שיט–של ארצות

נייטרליים. הספינה נצפתה בשנית על ידי מטוס קרב ישראלי בשעה 9:00

עריש, אשר נפלה לידי הכוחות–בבוקר במרחק 20 מיל ימי צפונית לאל
 היא תוארה כאפורה, בעלת נפח, עם גשר פיקוד20הישראליים יום קודם לכן.
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הברית בגודל–באמצע. באף אחד משני הדיווחים הללו לא הוזכר דגל ארצות
תורנו, לדברי צוות הספינה, בצדה הימני 1.5 על 2.5 מטר אשר התנוסס על

של 'ליברטי'.

הצוות אף יעיד בשלב מאוחר יותר כי בהמשך חלפו שישה מטוסים של
חיל האוויר הישראלי מעל הספינה, ובכך סופקה להם הזדמנות נאותה לזהותה

כספינה אמריקנית. אולם, בדיווחים של חיל האוויר הישראלי אין אזכור נוסף

 ייתכן שהיו עוד מטסים ישראליים מעל הספינה, אך הטייסים21ל'ליברטי'.
לא חיפשו את 'ליברטי'. מטרתם הייתה צוללות מצריות שנצפו מול החוף.

בשעה 11:00 בבוקר, בעיצומו של המצוד אחר הצוללות, סיים הקצין התורן

משנה אברהם לונץ, את משמרתו. בהתאם–במפקדת חיל הים הישראלי, אלוף
לנהלים הוא הסיר את הסימון הירוק של 'ליברטי', משום שהיה כבר בן חמש

22שעות ובלתי מדויק.

עריש. האנשים שעמדו–ואז, בשעה 11:24, זעזע פיצוץ אדיר את חופי אל
על גשר ה'ליברטי' וניווטו אותה על פי צריח המסגד הגבוה ביותר בעיר שמעו

עריש עצמה–אותו בבירור, והבחינו גם בענן כבד של עשן שריחף לעברם. באל

מופגזים מן הים, ופיקוד הדרום דיווח היו הכוחות הישראליים בטוחים כי הם
על שתי ספינות בלתי מזוהות במרחק לא רב מן החוף. למרות שהפיצוץ נגרם,

קרוב לוודאי, מאש שפרצה במצבור תחמושת, הדבר לא היה ידוע באותו רגע,

ומקורות מצריים וישראליים כאחד דיווחו עוד קודם לכן כי ספינות קרב
מצריות הפגיזו את האזור ביום הקודם. היה, לפיכך, סביר להניח שחיל הים

23המצרי כיוון את תותחיו לעבר סיני.

דקות ספורות לאחר הפיצוץ הגיעה 'ליברטי' אל הגבול המזרחי של מסלול
הסיור שלה וביצעה פנייה של 238 מעלות חזרה לכיוון פורט סעיד. בינתיים

עריש מן הים.–המשיכו לזרום אל המטכ"ל בתל אביב דיווחים על הפגזת אל

רבין התייחס אליהם ברצינות, מחשש שמא ההפצצות מבשרות על הנחתת
כוחות מצריים במטרה לתקוף את צה"ל מאחור. הוא חזר בשנית על פקודת

הקבע להטביע כל ספינה בלתי מזוהה באזור הקרבות, אך יחד עם זאת ביקש

לפעול בזהירות, שכן על פי הדיווחים פעלו ספינות סובייטיות בקרבת מקום.
בהעדר מטוסי קרב פנויים התבקש חיל הים להתערב, בהנחה שחיפוי אווירי

יינתן מאוחר יותר. ואולם, חצי שעה חלפה ללא כל תגובה ממפקדת חיל

הים בחיפה. לבסוף באה נזיפה מן המטה הכללי: "מפגיזים את החוף
משנה איזי רהב, שהחליף– אלוף24."עושים כלום  לא— חיל הים —ואתם 
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את לונץ בחדר המבצעים, לא נזקק לדרבון נוסף. הוא שיגר שלושה סט"רים
של שייטת 914, ששם הקוד שלה היה "פגודה", ליירט את ספינת האויב

האחראית להפגזות ולהשמידה. השעה הייתה 12:05 בצהריים.

204, ספינת–משנה אהרן יפרח, קצין מודיעין על ט–בשעה 1:14 דיווח סגן
 כי ספינה בלתי מזוהה25הדגל של הכוח, לקברניטו סגן אלוף משה אורן,

עריש בטווח של 22 מיל ימי. הספינה נעה לכיוון–נצפתה צפונית מזרחית לאל

30 קשר.–מצרים במהירות שיפרח העריך כ
אומדנו של יפרח, שאותו חישב ואישש פעמיים נוספות, היה גורם מכריע.

משמעותו הייתה כי הספינה אינה יכולה להיות 'ליברטי', שמהירותה המרבית

הייתה 18 קשר. יתר על כן, לישראלים הייתה פקודת קבע לירות בכל ספינה
בלתי מזוהה באזור השטה במהירות שמעל 20 קשר, מהירות שרק ספינות

קרב היו מסוגלות להגיע אליה באותה תקופה. נתון זה, יחד עם הכיוון שבו

נעה הספינה, הצביעו על היותה משחתת אויב הנסה אל הנמל לאחר שהפגיזה
עריש.–את אל

הסט"רים פתחו במרדף, אך גם במהירות מרבית של 36 קשר לא ציפו

להדביק את מטרתן לפני שזו תגיע למצרים. רהב הזעיק אפוא את חיל האוויר,
מזרחית לכיוון–ושני מטוסי קרב מדגם מיראז' 3 הופנו מתעלת סואץ צפונית

הים. כאשר הגיעו, ראו ספינה "אפורה עם שני תותחים בצריח הקדמי, תורן

וארובה". לאחר שני יעפים בגובה 3,000 רגל מעל הספינה, העריך מפקד
המבנה, סרן ספקטור, כי הספינה היא משחתת מדגם "זי" או "האנט" ללא

סימן הסיפון של חיל הים הישראלי (צלב לבן על רקע אדום). בשלב זה

יצר ספקטור קשר עם מפקד חיל האוויר, האלוף מוטי הוד, אשר שאל אותו
שוב ושוב אם הוא מבחין בדגל. התשובה הייתה "שלילי". כמו כן לא נראו

כל סימני היכר מלבד כמה אותיות שחורות על דופן האנייה.

משנה ישעיהו ברקת, טען שגם הוא יצר–אלוף מפקד להק מודיעין אוויר,
בשלב זה קשר עם הנספח הימי האמריקני, ארנסט קאסטל, בניסיון לקבוע

אם הספינה החשודה היא 'ליברטי', אך זה האחרון טען שאינו יודע דבר על

תנועותיה של הספינה. מאוחר יותר הכחיש קאסטל את דבר קיומה של
 עובדה אחת ברורה,26השיחה, אך למרבה ההפתעה דווקא מקגונגל אישר אותו.

בכל מקרה: לאחר שני יעפים נמוכים של המטוס המוביל, בשעה 1:58

בצהריים, קיבלו המיראז'ים אישור לתקוף.
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מטחים הראשונים תפסו את אנשי הצוות של 'ליברטי' בכוננות נמוכה;ה

חלק מהקצינים השתזפו על הסיפון, מבלי לשים לב למטוסים

הישראליים הצוללים לעברם. לפני שהספיקו לתפוס מחסה, ניקבו את הספינה
לכל אורכה רקטות ופגזי 30 מילימטר, כשהם מרטשים את האנטנות ומציתים

מכלי דלק. תשעה חיילים נהרגו בגיחה הראשונה ופי כמה נפצעו, ביניהם

מקגונגל עצמו. האלחוטנים שעל הספינה גילו שרוב התדרים שלהם בלתי
שמישים ובקושי הצליחו לשדר אות מצוקה לצי השישי. מטוסי המיראז' ביצעו

שלוש גיחות, שלאחריהן הצטרפו אליהם שני מטוסים ישראליים נוספים,

מייסטר ששבו ממעבר המיתלה חמושים בפצצות נפלם. לאחר–מטוסי סופר
 יותר—עשרה דקות של פעילות דיווחו הטייסים על פגיעות טובות –ארבע

משמונה מאות חורים נספרו מאוחר יותר בדפנות. מהספינה כולה, מהסיפון

הראשי ועד הגשר, עלו להבות.
במשך כל הגיחות הללו לא חשד איש מאנשי 'ליברטי' שמדובר במטוסים

ישראליים. השמועות שפשטו היו כי התוקפים הם מטוסי מיג מצריים. לאחר

מכת האש הראשונה הרע עשן הקרב את תנאי הראות, שאפשרו לאנשי הצוות
לזהות מטוסי סיור ישראליים מוקדם יותר באותו יום. אחד הטייסים

הישראלים, שתהה מדוע הספינה לא השיבה אש, ביצע יעף אחרון מעל

לספינה בגובה תשעים רגל. "אינני רואה דגל" דיווח למפקדה, "אך ישנם
27חמש".–רומיאו–טנגו– צ'רלי—סימונים על דופן הספינה 

אמנם היה ידוע כי ספינות מצריות נהגו לפעמים להסוות את זהותן

בסימונים מערביים, אלא שבדרך כלל נכתבו סימוניהן בערבית בלבד. העובדה
שהספינה נשאה סימונים מערביים גרמה לרבין לחשוש כי מדובר בכלי שיט

סובייטי והוא פקד על המטוסים מיד לנתק מגע. שני מסוקים של חיל האוויר

 שכן ספקטור דיווח קודם לכן כי ראה—הישראלי נשלחו לחפש ניצולים 
 והסטר"ים קיבלו פקודה לנצור אש עד שייערכו ניסיונות—אנשים במים 

זיהוי נוספים. למרות שהפקודה נרשמה ביומן הספינה, אורן טען אחר כך

 השעה הייתה כעת 2:20 אחר הצהריים; עשרים28שמעולם לא קיבל אותה.
וארבע דקות תחלופנה בטרם ייצור הכוח מגע עם 'ליברטי'.

בפרק הזמן הזה הוחלף הדגל המקורי של הספינה, שנקרע לגזרים במהלך

ל לטפלֵגדול יותר (2 על 4 מטר). בעוד הצוות עמ ההתקפה, בדגל טקסי
סוף קשר–בפצועים, לכבות את האש ולשרוף מסמכים מסווגים, נוצר סוף
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A. Jay Cristol, The Liberty Incident, unpublished doctoral dissertation, University :רוקמ
.of  Miami, 1997
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עם הצי השישי. "הסיוע בדרך", השיבה נושאת המטוסים 'אמריקה', ששיגרה
104– מטוסי אף—במהירות שמונה ממטוסי הקרב הזמינים ביותר שלה 

חמושים בנשק גרעיני. אך לפני שהגיעו ליעדם, נקראו המטוסים לשוב על

אדמירל מרטין. בעוד שרבין חשש כי הספינה סובייטית, חשד מרטין–ידי התת
כי דווקא תוקפיה הם רוסים, וללא אישור מהדרג הבכיר ביותר לא היה מוכן

29להסתכן בפתיחת מלחמה גרעינית.

בינתיים הגיעו הסט"רים הישראליים לטווח ראייה. 'ליברטי' הייתה אפופה
בעשן, אך למרות זאת יכול אורן לראות כי זו בוודאי אינה המשחתת שהפגיזה

עריש. כעת העריך שלפניו כלי שיט אטי יותר ששירת את–כביכול את אל

המשחתת האמורה או פינה חיילי אויב מהחוף. במרחק 6,000 מטרים עצרה
 "זהה את—י" ֵא–י204ֵ, ואותתה "א–ספינת הדגל של אורן, מספר דופן ט

–יֵעצמך". בשל ציוד שניזוק, יכול היה מקגונגל להשיב רק באותו מטבע, "א

 אורן נזכר שקיבל מענה דומה מהמשחתת30י", באמצעות פנס איתות.ֵא
אוואל', שנתפסה על ידי חיל הים הישראלי במלחמת–המצרית 'איברהים אל

סיני, בשנת 1956, ולפיכך היה בטוח כעת שלפניו ספינת אויב. הוא בדק

 קו הסיפון—במדריך המודיעין הימי שלו והגיע למסקנה כי הספינה שמולו 
– דומה לספינת המטען המצרית 'אל—שלה, הגשר שבמרכזה והארובה שלה 

קוסיר'. קציני שתי הספינות האחרות הגיעו לאותה מסקנה באופן עצמאי,

31ונערכו מאחורי הסט"ר של אורן במבנה קרב.

אם נותר עוד שמץ של ספק, הוא התפוגג עד מהרה כאשר הספינות

הישראליות ספגו מכת אש פתאומית מכיוונה של 'ליברטי'. אחד המלחים,

שלא היה מודע לפקודתו של מקגונגל שלא לירות לעבר הספינות המתקרבות,
פתח באש מאחד ממקלעי הבראונינג. מקלע נוסף ירה אף הוא, ונראה שהופעל

ללא יד אדם כתוצאה מהתפוצצות תחמושת. אורן שב וביקש רשות ממפקדת

32חיל הים להשיב אש. לבסוף נתן רהב את רשותו.

מתוך חמישה פגזי הטורפדו שנורו לעבר 'ליברטי', רק אחד פגע במטרה,

פגיעה ישירה בצד ימין של האנייה, ובגינה נהרגו עשרים וחמישה איש

שהשתייכו ברובם למחלקת המודיעין. הספינות הישראליות התקרבו,
כשתותחיהן ומקלעיהן יורים אש צולבת בדפנותיה של 'ליברטי' לכל אורכן

וכן, על פי עדותו של הצוות, צולפים על סירות ההצלה שלה. על אחת

203, נמצאו סימונים של חיל הים–מסירות ההצלה, שנתפסה על ידי ט
 הסימן הראשון שניתן לאורן לכך שייתכן כי הספינה אמריקנית.—האמריקני 
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חשדותיו גברו לאחר שהקיף את הספינה, שנטתה מאוד על צדה, וראה את
הסימון שלה. אך עדיין לא נראה שום דגל, ונדרשה עוד חצי שעה, עד השעה

3:3033 אחר הצהריים, לקביעת זהותה של הספינה.

"לא נעים להודות: שתי תחושות התנגחו: צער עמוק על פגיעה בידידים,
ורגש של הקלה [משום שהספינה לא הייתה סובייטית]", נזכר אחר כך יצחק

 החדשות בדבר זהותה האמריקנית של הספינה הגיעו במהלך פגישת34רבין.

חירום של המטה הכללי שנערכה כדי לדון בפעולות תגמול אפשריות של
הסובייטים. התנצלות מיידית שוגרה אל קאסטל, ממש ברגע האחרון, שכן

שמונה מטוסי קרב חמושים בנשק קונבנציונלי כבר הוזנקו מנושאת המטוסים

'סרטוגה' עם הוראה "להשתמש בכל כוח שיידרש כדי להגן על 'ליברטי'".
כששבו המטוסים האמריקניים אל נושאת המטוסים, הגיעו שני מסוקי

הישראלי ל'ליברטי' והציעו סיוע. אורן, שצעק דרך מגאפון, ניסה חיל האוויר

גם הוא ליצור קשר עם הספינה, אך מקגונגל סירב להשיב. כשהבין, לבסוף,
כי תוקפיו היו ישראלים, סימן לסט"רים להתרחק ונופף בידיו בצורה

פרובוקטיבית לעומת המסוקים. אפילו קאסטל עצמו, שהגיע לפני רדת

החשיכה במסוק ישראלי אחר, לא קיבל אישור לנחות. בשעה 5:05 אחר
הצהריים ניתקו הישראלים מגע ו'ליברטי' יצאה וגיששה את דרכה בקושי אל

171–הים הפתוח, כשהיא מנווטת כמעט ללא מערכות, ועליה 34 הרוגים ו

35פצועים.

שלב זה עבר מרכז הכובד של המשבר מהים התיכון לוושינגטון. רקב
 כמעט שעתיים לאחר שנורו—9:50 בבוקר לפי שעון ושינגטון בשעה

 הגיעה לבית הלבן ידיעה מן המטות המשולבים— 36תהיריות הראשונו

ש'ליברטי', "הנמצאת במרחק 100-60 מיל [ימי] צפונית למצרים", הותקפה
בפצצות טורפדו על ידי ספינה בלתי מזוהה. ג'ונסון הניח כי הרוסים מעורבים

בעניין. כדי למנוע מראש הסלמה נוספת, הוא עדכן את הקרמלין בקו החם

בדבר התקיפה ובדבר שיגור המטוסים מ'סרטוגה'.
אבל אז הודיעו הישראלים לאמריקנים על "הפעולה השגויה", וג'ונסון,

 בצד המסר של "דאגה עמוקה" שהועבר37כמו רבין לפניו, נשם לרווחה.

לשגריר הרמן, הועברה גם תודתו של הממשל לישראל על המהירות שבה
עדכנה אותו במתרחש. עד מהרה הגיעו התנצלויות מראש הממשלה לוי
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אשכול ("קבל נא את תנחומיי העמוקים ומסור לכל המשפחות השכולות את
השתתפותי בצערן") ומשר החוץ אבא אבן ("אני מרכין ראש וכואב מעומק

לבי את התאונה הטרגית שעלתה בחייהם ובביטחונם של אמריקנים"), כמו

גם מהציר הישראלי בוושינגטון, אפרים עברון, שהיה ידיד אישי של ג'ונסון
("אני מתאבל יחד אתך על החיים שקופדו, ומשתתף בצער ההורים, הנשים

והילדים של החיילים שנהרגו בתהפוכת גורל אכזרית זאת"). בתוך ארבעים

38ואת משפחותיהם. ושמונה שעות הציעה ממשלת ישראל לפצות את הנפגעים

תחילה נדמה היה כי הבעת הצער והצעת הפיצויים של ישראל סיפקו

את הממשל, שבתגובתו הראשונית המעיט בחשיבות התקרית. את הממשל

הטרידה במיוחד הסכנה שמא נוכחותה של 'ליברטי' באזור תיתן תוקף
 טענה—להאשמותיו של נאצר כי הצי השישי סייע לישראל במלחמה 

 אלא שהאיפוק האמריקני פסק עד מהרה,39שוושינגטון כינתה "השקר הגדול".

כאשר פקידים בכירים החלו להציג שאלות נוקבות: מדוע תקפו הישראלים
ספינה נייטרלית בים הפתוח ללא שמץ של התגרות מצדה? כיצד זה לא ראו

את דגלה של 'ליברטי' או את הסימונים שנצבעו זה לא כבר על דופן האנייה?

קוסיר', ספינה אטית וקטנה בהרבה–כיצד יכלו להתבלבל בין 'ליברטי' ובין 'אל
ללא אנטנות ייחודיות? ולבסוף, כיצד אפשר להעריך את מהירותה של ספינה

השטה במהירות של 5 קשר ומהירותה המרבית היא 18 קשר, כמהירות של

30 קשר?
"בלתי נתפש", רתח מזכיר המדינה האמריקני דין ראסק, "איננו יכולים

ראש המועצה המייעצת למודיעין חוץ, קלארק להשלים עם מצב שכזה".

ישראליות, דיווח לג'ונסון כי זו הייתה–קליפורד, שהיה ידוע בדעותיו הפרו
התקפה "בלתי נסלחת... אקט שערורייתי של רשלנות גמורה שהאחריות

המלאה לגביה נופלת על כתפי ממשלת ישראל". אף פקיד ממשל לא יכול

היה להסביר מה היה עשוי להניע את ישראל לתקוף ספינה אמריקנית,
ובכל זאת נראה היה כי העובדות אינן מתיישבות זו עם זו. או שהישראלים

 בעיצומה של מערכה שבה זכו לניצחון—הפגינו חוסר מקצועיות משווע 

 או שהם פגעו ב'ליברטי' בכוונה. ואכן, רבים בממשל האמריקני—מזהיר 
40כבר הסיקו כי ההתקפה הייתה מכוונת, ושהסבריה של ישראל הם שקריים.

בהדרגה, ההאשמה בדבר רשלנות פינתה את מקומה להאשמה ברצח בדם קר.

ישראל ניסתה להדוף את ההאשמות הללו באמצעות שני דו"חות
ראשוניים על התקרית. דו"חות אלו הודו באשמתו של צה"ל בכל הנוגע לדיווח
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עריש, לחישוב השגוי של מהירות ה'ליברטי'–המוטעה על הפגזה ימית על אל
קוסיר'. אולם שני התחקירים עמדו על כך שההתקפה–ולבלבול בינה לבין 'אל

41הייתה "טעות תמימה", ללא כוונת זדון או רשלנות פושעת.

"אין פה שום היגיון, לעזאזל", הייתה תגובתו של סגן מזכיר המדינה יוג'ין
10 ביוני. ההתקפה, כתב ראסק, הייתה–רוסטו כשהוצגו ממצאים אלה בפניו ב

אכפתיות צבאי המשקף זלזול פרוע–"בלתי מובנת בעליל... אקט של חוסר

בחיי אדם". האמריקנים כעסו עוד יותר משום שבדו"חות הישראליים נטען
כי ל'ליברטי' לא הייתה סיבה להיות במקום שהייתה, שהיא לא הודיעה

לישראל על נוכחותה וגם לא השתמשה בכל האמצעים שעמדו לרשותה (כגון

הברית–דגלים ופצצות תאורה) כדי להזדהות בפני הסט"רים. כעת תבעה ארצות
מישראל לא רק לשלם פיצויים אלא גם להודות בעוול ולהעמיד למשפט צבאי

42את האחראים להתקפה "בהתאם לחוק הבינלאומי".

ישראל סירבה לקבל תביעות אלה, אך בה בעת פתחה בחקירה שלישית
ומקיפה עוד יותר. הוקמה ועדת חקירה בראשותו של השופט הצבאי סגן

אלוף ישעיהו ירושלמי, שהתעמקה בשאלת הסימונים על גבי לוח הבקרה,

בעדויות הטייסים ובפקודות שניתנו לסט"רים. ועם זאת, למרות שירושלמי
חזר על הביקורת לגבי אותם כשלי מודיעין שצוינו בדו"חות הקודמים, וביקר

גם את התקשורת המסורבלת בין חיל האוויר לחיל הים, היו מסקנותיו

הסופיות זהות לאלה של קודמיו. "עם כל הצער שלי על כך שכוחותינו היו
מעורבים בתקרית עם ספינה השייכת למדינה ידידותית", כתב ירושלמי, "לא

גיליתי כל סטייה מאמות מידה של התנהגות סבירה אשר יש בה כדי להצדיק

43משפט צבאי".

דו"ח ירושלמי, שסווג כסודי ביותר, הועבר לאמריקנים, אשר דחו אותו

באותו שילוב של חוסר אמון ושאט נפש שאפיין את תגובתם לדו"חות

הברית ניהלה באותה עת חקירות משל עצמה–הקודמים. אלא שארצות
במלטה, זמן קצר בפרשייה, והראשונה שבהן נערכה בבית דין של חיל הים

לאחר ההתקפה. השימועים חשפו סתירות בסיסיות בעדויותיהם של מקגונגל

וקצינים אחרים באשר למשך ההתקפה והשתלשלותה, והעלו את האפשרות
כי בשל רוחות קלות, לא נראה הדגל לעיני הטייסים הישראלים. יתר על כן,

בית הדין, לא מצא אף ראיה לכך האדמירל אייזיק קיד הבן, נשיא–סגן

שההתקפה הייתה מכוונת, וקרא לה "מקרה של טעות בזיהוי". בהמשך ניהלו
י, המטות המשולבים ושני בתי הקונגרס חקירות בדלתיים סגורות.ֵא–איי–הסי
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כולם הגיעו לאותה מסקנה, שההתקפה הישראלית על 'ליברטי' נבעה מטעות,
ותו לא.

ובכל זאת לא פסקו החשדות שישראל מסתירה את האמת, אפילו בין

פקידים בכירים. כפי שהצהיר ראסק שנים רבות אחר כך בזיכרונותיו: "לא
44האמנתי להם אז, ואינני מאמין להם עד עצם היום הזה".

ו"חות החקירה האמריקניים והישראליים תורמים רבות להפרכת ההאשמהד

שהישראלים פתחו באש במזיד לעבר אנייה שידעו כי היא אמריקנית.

בשלושת העשורים שחלפו עד שהוסר הסיווג הסודי, הועלו תיאוריות מרובות
שניסו להסביר מדוע זה עלה על דעתה של ישראל, השרויה במלחמה ומבודדת

בריתה. כיום,–בזירה הבינלאומית, להתקיף את המעצמה היחידה שהייתה בעלת

באמצעות המסמכים שהותרו לפרסום לאחרונה, ניתן לברר אם היה לתיאוריות
האלה בסיס עובדתי. אחת התיאוריות הפחות מתקבלות על הדעת גורסת

כי 'ליברטי' הותקפה משום שנודע לה על הוצאה להורג של שבויי מלחמה

מצריים בידי ישראל, או משום שקלטה ניסיונות ישראליים לגרור את ירדן
 אך אין ולו מסמך אחד,45למלחמה ובדרך זו ליצור עילה לכבוש את ירושלים.

אמריקני או ישראלי, שיש בו התייחסות כלשהי להוצאה להורג של שבויים;

 בדומה46לפעולות כאלו אין גם שום אזכור במקורות ערביים שנחשפו עד כה.
5 ביוני ונפילתה של ירושלים בידי–לכך, ההתקפה הירדנית על ישראל ב

7 ביוני התרחשו זמן ניכר לפני שהגיעה 'ליברטי' אל–הכוחות הישראליים ב

מול חופי עזה, ואף מסמך מאלה הנגישים היום אינו קושר בשום צורה בין
תקרית 'ליברטי' מיום 8 ביוני ובין המאורעות האלה.

תיאוריה רצינית הרבה יותר אומרת, כי הישראלים תקפו את 'ליברטי'

מכיוון שזו צותתה לתכניותיה של ישראל לכבוש את רמת הגולן. ואכן,
‰„אוגוסט 1997 של כתב העת –האדמירל תומס מּוֵרר, שכתב בגיליון יולי

ÏÈ˜העלה את ההשערה כי ,

ותודגנתה תורמל הירוס ידימ ןלוגה תמר תא שובכל הננוכתה לארשי

עיגה ןייד השמ יכ ןימאמ ינאו ...הזכש ךלהמל ןוסנו'ג אישנה לש העודיה

דימשי םא תממוז לארשי המ תולגל ןוטגנישוומ עונמל ודיב הלעיש הנקסמל

74.'יטרביל' — הזה עדימה תלבקל ירקיעה רוקמה תא
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ף אף מציג הנחה זו כעובדה של ממש:ֶההיסטוריון דונלד נ

ךכ ןכאו ,תילארשי תיאבצ תרושקתל ןיזאהל תלוכיה הניפסל התייה םא

לארשי לש היתוינכת תא תולגל התייה הלוכי תירבה–תוצראש ירה ,היה

רורגל התייה הלולע הפקתהה לע תמדקומ העידי .הירוס תא ףוקתל

ונממ םלעתהל היה ןתינ אלש םוטמיטלוא ,תירבה–תוצרא דצמ םוטמיטלוא

תומואב ןה ,ןוטגנישו תכימתל תושאונ הקקזנ ןיידע לארשיש םושמ

אלל .תוצעומה–תירב דצמ םיירשפא םימויא ףודהל ידכ ןהו תודחואמה

לארשי םא תורישי ברעתהל התייה הלולע תוצעומה–תירב ,תירבה–תוצרא

,תיסחי טעמ הקוזינש הלש הנורחאה תוסחה תנידמ תא תפקות התייה

.הירוס

 אכן, נף מרחיק לכת עד כדי קביעה שישראל עיכבה את התקפתה על סוריה
48עד ש'ליברטי' נוטרלה.

ברור, אפוא, כי התיאוריה שלפיה המניע להתקפה על 'ליברטי' היה רצון

להסתיר את ההתקפה הישראלית המתוכננת על רמת הגולן איננה מוגבלת
לשוליים הקיצוניים, אלא רווחת בחוגים פוליטיים ואקדמיים חשובים. בעבר,

הניסיונות להפריכה הסתמכו בעיקר על פניות לשכל הישר, כמו זו שבדברי

ארנסט קאסטל, בריאיון לטלוויזיה הבריטית:

הלגת תירבה–תוצרא אמש ששח ...ילארשיה ןוילעה דוקיפה יכ חיננ הבה

לכ וא ,ןלוגה תא שובכל — ךכ לכ הרורבה — תילארשיה תינכתה תא

תא זיגרי הז ,ךייחב" :ורמאיש ןכתיי םאה .םילארשיה לש תרחא תינכת

םוקמב זא — תורקל הזל ןתינ ...אלש בטומ .הלודגה ונתדידי ,תירבה–תוצרא

94?"םהלש היינאה תא עיבטנ הבה הז

כמו כן, השכל הישר אומר שהישראלים, בעיצומה של מערכה צבאית מבריקה

כנגד שלושה מצבאות ערב, יכלו בקלות להטביע ספינה דלת חימוש, לו רק

רצו בכך. במקרה כזה, הם לא היו תוקפים את 'ליברטי' לאור היום, באמצעות
 צוללות, למשל, היו מתאימות הרבה—ספינות ומטוסים מסומנים בבירור 

 וגם לא היו נוצרים את האש ומציעים את עזרתם לספינה.—יותר למשימה 

ועם זאת, כיום אין עוד צורך לשפוט את תקפותו של טיעון זה על סמך
השכל הישר בלבד. בדומה לשאר הטענות בדבר המניע הישראלי לתקיפת

'ליברטי', התיאוריה הקושרת את ההתקפה עם המערכה על רמת הגולן אינה
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עומדת במבחן המסמכים החדשים שנפתחו לעיון לאחרונה. אלה מאשרים
כי ישראל לא עשתה כל ניסיון להסתיר את הכנותיה למתקפה נגד סוריה,

הברית קיבלה תמונה מלאה לגביהן, בצינורות הדיפלומטיים–וכי ממשלת ארצות

8 ביוני, דיווחה הקונסוליה האמריקנית בירושלים כי ישראל–הרגילים. כך, ב
עורכת פעולות תגמול על הפגזת יישובים ישראליים בידי הסורים "במה

שנראה כהקדמה למתקפה רחבת היקף בניסיון לכבוש את הרמה החולשת

הברית בתל אביב,–על קיבוצי קו הגבול". באותו היום דיווח שגריר ארצות
 אהיה מופתע אם ההתקפה— אני חוזר, לא —וולוורת ברבור, כי "אני לא 

הישראלית שדּווחה [בגולן] אמנם תצא אל הפועל או כבר יצאה אל הפועל";

וראש אמ"ן אהרן יריב אמר להארי מקפירסון, עוזר בכיר בבית הלבן שביקר
בישראל באותם ימים, כי "עדיין נותרה הבעיה הסורית וייתכן שיהיה צורך

50להלום בסוריה".

אינו מכיל כל עדות לכך הברית– בדומה לכך, הארכיון הלאומי של ארצות
שמידע שהשיגה 'ליברטי' תרם לתמונה המפורטת שכבר הייתה בידי ושינגטון

בנוגע למאורעות בחזית הגולן ולכוונות ישראל לגביה. גם המסמכים

הישראליים, מצדם, אינם מגלים כל חשש מפני התנגדות אמריקנית להענשת
סוריה, אלא רק חשש מפני אפשרות של התערבות סובייטית (בגלל חשש

9 ביוני). כמו–זה דחתה ישראל את החלטתה לכבוש את הגולן עד לבוקר ה

כן, מסמכים אלה אינם מרמזים על סכנה כלשהי לאולטימטום אמריקני. נהפוך
הוא, משיחותיו עם היועץ לנשיא מקג'ורג' באנדי ועם פקידי ממשל אחרים,

התרשם שר החוץ אבא אבן כי "ושינגטון לא תצטער יתר על המידה אם

51סוריה תטעם מהשלכותיה הכואבות של המלחמה שהיא עצמה פתחה בה".

ייאמר שוב, שאין כל זכר בארכיונים לכך שהישראלים היו מוטרדים

מ'ליברטי', ובוודאי לא לכך שהם ראו בה יעד ראוי להתקפה. למעשה, אין

כל עדות לכך שמישהו בממשלת ישראל, או הרמטכ"ל, בכלל ידע על נוכחותה
52של הספינה.

יברטי' הוצאה מהשירות בשנת 1968 ונמכרה מאוחר יותר כגרוטאה.ל'

באותה שנה קיבל ויליאם מקגונגל את עיטור הכבוד של הקונגרס

האמריקני על האומץ שהפגין בזמן ההתקפה, וישראל שילמה יותר משישה
מיליון דולרים לפיצוי משפחות הפצועים וההרוגים. שישה מיליון דולרים

נוספים, דמי נזיקין, שולמו במסגרת הסכם שנחתם בשנת 1980 ובו הסכימו
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הברית "לא להתייחס לנושא... ולא לפתוח מחדש את התיק–ישראל וארצות
 אך התיק נותר פתוח בכל זאת. בעוד שהמחלוקות סביב53מכל סיבה שהיא".

 דוגמת המחלוקת לגבי התקפת הטילים העירקית—תקריות דומות שככו 

אס סטארק' בשנת 1987 ולגבי הפלת מטוס נוסעים אירני–אס–על האנייה 'יו
 המרירות סביב תקרית—אס וינסנז' בשנת 1988 –אס–על ידי האנייה 'יו

'ליברטי' לא נעלמה. עיון במסמכים הנוגעים לפרשה שלאחרונה הוסר מעליהם

הסיווג הביטחוני, מאפשר לנו לדחות טענות כוזבות שהועלו בעניין 'ליברטי',
ולהסיק שההתקפה הישראלית על הספינה הייתה טעות טרגית, ותו לא. לאור

המסמכים החדשים, ניתן עתה לשחזר את שרשרת המחדלים שאירעו בשני

הצדדים, הישראלי והאמריקני, אשר הובילו לתוצאה העגומה.
ראשיתה של התקרית בהחלטה המוטעית לשלוח את 'ליברטי' למזרח

התיכון המסוכסך, ולהציבה רק חצי מיל ימי מחוץ למים הטריטוריאליים של

מצרים, באזור שלא שימש לתנועת אניות מסחריות והוכרז על ידי נאצר כסגור
בפני ספינות נייטרליות. האמריקנים לא נענו לבקשתו של הרמטכ"ל רבין

לזהות את כל הספינות האמריקניות באזור, ואף לא לבקשתו של השגריר

הרמן לקבוע אמצעי קישור עם הצי השישי. בנוסף, הממונים על 'ליברטי'
ביטלו, למעשה, את הוראות הצי להשאיר את הספינה בספרד ואחר כך לא

הודיעו לנספח הימי האמריקני בתל אביב על מיקומה. את הסיכון שנבע

מטעויות אלו החריפה מערכת התקשורת של הצי האמריקני אשר עיכבה
ביומיים הוראות שניתנו ל'ליברטי' לסגת 100 מיל ימי מן החוף. הכשל הביא

לכך שאפילו לאחר שנפגעה, התקשו האמריקנים לאתר את הספינה, שכן

המטות המשולבים מיקמו אותה "במרחק 100-60 מיל [ימי] צפונית למצרים".
הברית לא ידעו–אם קאסטל, הפיקוד הימי האמריקני באירופה ונשיא ארצות

היכן נמצאת 'ליברטי', אין זה סביר לצפות מן הישראלים שיהיו מסוגלים

לאתר אותה בהמולת הקרב.
גם הישראלים טעו טעויות גורליות משלהם, כפי שדו"ח ירושלמי מציין:

החזרת הסימון של 'ליברטי' על–עריש, אי–הדיווחים השגויים על הפגזת אל

היתר של מפקדי הצי, והגרוע מכל, החישוב השגוי– להיטות,הבקרה לוח
של מהירות הספינה. למרות שדו"ח ירושלמי מציע הסברים לכל הטעויות

 נהלים נוקשים של חיל הים, חוסר הדיוק של מכשירים למדידת—הללו 

 נותרת עדיין תחושה של ארגון בלתי מספק וביצוע מרושל. בנוסף—מהירות 
לכך, היו מחדלי תקשורת בין חיל הים לחיל האוויר, כתוצאה ממבנה פיקודי

חזיתות. לגורמים האלה יש–לקוי ומהלחצים האדירים הכרוכים במלחמה רבת
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להוסיף את חששותיה של ישראל מהתקפות על קו החוף ואת תשישותם

של הטייסים הישראלים לאחר ארבעה ימים של לחימה רצופה. ועם זאת,

אף אחד מגורמים אלה אינו מגיע לכדי הרשלנות הפושעת מן הסוג שבו
הואשמה ישראל.

והיו גם תופעות של ביש מזל שלמרבה הצער שכיחים במלחמה: העובדה

הברית נקראו לשוב עקב חימושם הגרעיני (ייתכן שעצם–שמטוסי ארצות
יכולתה של 'ליברטי' לאותת–נוכחותם הייתה מרתיעה את הסט"רים); אי

לספינות הישראליות המתקרבות והחלטתו של המקלען לפתוח עליהן באש

כי לא שמע את הפקודה לחדול; וכן העשן שהסתיר את זהותם של התוקפים
והמותקפים כאחד.

כל הגורמים הללו חברו יחדיו ליצירת תקרית טרגית של "אש ידידותית"

מהסוג שקיפח את חייהם של לפחות חמישים חיילים ישראלים במלחמת
5,37354 נפגעים אמריקנים בווייטנם בשנת 1967 בלבד.–ששת הימים, וגרם ל

ברור כי אין בממצאים אלה כדי להקל על סבלם של החיילים האמריקנים

שנפצעו בתקרית, ואין לצפות שתהיה בהם נחמה למשפחות הנופלים. אך
הם עשויים לפחות לאפשר לנו לסתום את הגולל על פרשייה שבמשך דור

הברית–שלם הייתה אחד הפרקים הכואבים ביותר בתולדות היחסים בין ארצות

למדינת ישראל.
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