Maio de 1946: Seção de Contramedidas
A. O objetivo de um contra-ataque é atacar cada fonte no
início de uma revolta árabe para dissuadir os instigadores de
incidentes e prevenir a participação e apoio das massas árabes.
Vigorosos e severos golpes servirão para identificar e isolar os
elementos ativos.
B. Devido à dificuldade em atrair diretamente as forças árabes ativas enquanto realizam suas atividades, nossas contramedidas serão adotadas principalmente sob a forma de operação
de retaliação. Como todas as operações de retaliação, nem sempre serão direcionadas somente contra os executores de uma ação
particular, mas também visarão outros grupos ativos ou aqueles
que lhes fornecem assistência.
C. Contra-ataques precisam ser apropriados a cada operação que levou à retaliação. Esses ataques precisam ser tão imediatos quanto possível e precisam afetar áreas extensas. As razões para a retaliação precisam ser detalhadas plenamente aos
árabes, usando todos os meios de comunicação disponíveis:
folhetos, anúncios, transmissão por rádio etc.
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D. Preferencialmente, essas operações devem atingir a retaguarda árabe, a fim de minar seu senso de segurança.
E. Contra-ataques precisam ser divididos em dois tipos: operações de advertência e operações de ataque.
Operações de advertência virão em resposta às operações
árabes limitadas ou simples, e seu objetivo serão avisar os árabes
sobre o que podem esperar no futuro (grifo nosso). Essas operações serão executadas principalmente na mesma área em que
os árabes atuavam, mas precisam ser acompanhadas por ampla
cobertura de mídia.
O objetivo das operações de ataque será punir sérias operações realizadas contra nós. Essas operações de ataque serão da
mais ampla natureza, em âmbito regional ou nacional, seu objetivo será punição severa. Por exemplo, se eles atacam um meio
de transporte judeu para destruição de veículos juntamente com
seus passageiros, a resposta deve ser abrangente e objetiva na
destruição de todos os meios de transporte árabes.
F. Os ataques precisam ser realizados contra os seguintes alvos:
1. as lideranças políticas.
2. os agitadores, seus apoiadores financeiros e outros.
3. os executores de operações e aqueles que lhes
fornecem abrigo.
4. os altos oficiais árabes e oficiais.
5. os transportes árabes.
6. os alvos vitais à economia (instalações de água,
moinhos de farinha etc.)
7. aldeias, vizinhanças e fazendas usadas como bases
para as forças armadas árabes e para sua organização,
lançamento e retirada etc.
8. os clubes, cafés, reuniões, assembleias e afins.
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G. O objetivo dos ataques às lideranças políticas é o seguinte:
1. Causar danos as suas propriedades.
2. Deter membros para mantê-los reféns ou impedi-los
de realizar suas atividades.
3. Expulsá-los ou causar-lhes danos físicos por algum
outro meio.
Essas operações serão realizadas por indivíduos arabistas ou
por unidades da área de um esquadrão ou subesquadrão que
estão equipadas com armas leves cuja linha de retirada seja tão
segura quanto possível.
H. O objetivo dos ataques a agitadores e apoiadores financeiros
é o seguinte:
1. Causar danos as suas propriedades.
2. Causar danos às suas prensas.
3. Causar-lhes danos físicos.
4. Expulsá-los ou prendê-los em determinados casos.
Esses objetivos serão realizados juntamente com o especificado na seção G.
I. O objetivo dos ataques aos executores de operações e
aqueles que lhes fornecem abrigo é o seguinte:
1. Expulsá-los.
2. Causar danos as suas propriedades.
3. Detê-los em certos casos para obter informação
ou torná-los reféns.
Cada operação será executada por unidades da área de um
esquadrão ou subesquadrão, se o local da operação for pequeno
e próximo de nossas bases, e executado por unidades da área de
um pelotão ou mais, se for longe de nossas bases.
J. Altos oficiais árabes e oficiais serão alvo como especificado
na seção G.
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K. O objetivo dos ataques aos transportes árabes é o seguinte:
1. Efetuar medidas punitivas contra uma rota de serviço
particular ou um veículo individual através de sabotagem.
2. Atacar os serviços para causar danos a veículos
e alvejar viajantes suspeitos.
3. Destruir a rede de transportes árabe no todo
ou em parte.
As operações mencionadas no item 1 acima serão realizadas para causar danos às estações de serviço ao longo daquela
rota, ou para sabotar seus veículos, ou para parar um ou mais
veículos na estrada, evacuar os passageiros, e causar danos físicos aos passageiros suspeitos de assistência ativa contra nós,
e destruir os veículos. A operação será executada por um ou
dois esquadrões. As operações mencionadas no item 3 acima
serão executadas para realizar ataques às estações de serviço e
destruir os veículos. A força necessária para tais missões é de
um ou dois pelotões.
L. O objetivo das operações dirigidas contra clubes, cafés,
reuniões e assembleias etc. é a seguinte:
1. Dispersão de reuniões inflamatórias.
2. Cercar os lugares mencionados acima quando
contiverem líderes conhecidos e agitadores
para prendê-los ou expulsá-los.
3. Em alguns casos, é necessário demolir um dos lugares
acima mencionados depois de evacuar as pessoas.
A força necessária para realizar tais operações será determinada pelas circunstâncias particulares e alcançará de um
subesquadrão a um pelotão ou mais.
M. Ataques aos alvos econômicos são difíceis por causa da
escassez de projetos vitais, os quais, se atingidos, deverão paralisar ou afetar severamente a economia árabe. Há poucos projetos
industriais e a maioria não é de natureza vital para a manufatura
do tabaco, sabão etc. Ataques a tais estabelecimentos nem sempre
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nos interessam, porque podem resultar em ampliação das forças
árabes por dezenas de trabalhadores desempregados. Não significa que esses alvos devem ser removidos, mas os estabelecimentos
a serem definidos, se atingidos, devem conduzir a consequências
o mais efetivas possível, tais como reservatórios em áreas urbanas, moinhos de farinha, a [oliva] indústria de óleo, e similares.
A importância dos ataques contra tais alvos inibe sua implementação em larga escala, local ou regionalmente. Atacar tais alvos
não requer ampla força; em muitos casos, uma força do tamanho
de um esquadrão ou subesquadrão é suficiente para montar uma
operação contra um alvo específico.
N. O objetivo do lançamento de ataques contra aldeias,
vizinhanças, fazendas e lugarejos é a seguinte:
1. Sequestrar ou expulsar líderes e membros de gangues
e aqueles que os assistem.
2. Punir aldeias que provêm abrigo a gangues,
destruindo suas propriedades.
3. Atacar aldeias onde uma força árabe armada
esteja localizada.
Para a execução das operações mencionadas no item 1
acima, veja seção 1 acima.
Para a execução das operações mencionadas no item 2 acima, a aldeia será cercada por uma força variável conforme o tamanho da aldeia e a resistência esperada (de um pelotão a uma
companhia). Uma parte dessa força – pelo menos metade – entrará na aldeia e realizará atos de sabotagem como incendiar e
explodir alvos. Se o objetivo é ação punitiva geral, tudo o que for
possível deve ser conjuntamente incendiado e as casas dos instigadores e participantes em operações precisam ser demolidas.
Quanto às operações no item 3 acima, serão implementadas
de acordo com os princípios relativos aos ataques contra uma
força hostil arraigada.

O. A maioria das operações deve ser realizada sob proteção
da escuridão, por causa da dificuldade de movimentação [de
dia]. Além disso, devida consideração deve ser dada ao retorno
dos homens e equipamentos a suas bases.
P. Para implementar as contramedidas detalhadas de modo
efetivo, inteligência ativa e extensiva e redes de reconhecimento precisam ser levantadas e unidades arabistas precisam
ser desenvolvidas.
Q. Propaganda terá amplo efeito na extensão dos incidentes
publicizados e na dissuasão que isso terá sobre as massas árabes.
Além disso, uma rede de propaganda extensiva precisa ser organizada pelos seguintes meios:
1. Rádio.
2. Folhetos.
3. Insinuando campanhas difundidas pelos árabes
ou arabistas.
Cada uma das nossas contramedidas deve ser altamente
publicizada e reverberada em todas as aldeias árabes.

