
O País  

O Estado de Israel foi fundado em 1948, após uma resolu-
ção da Organização das Nações Unidas que dividia o terri-
tório da Palestina em dois: um árabe e um judeu. Possui o 
Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito e o Mar Mediterrâneo 
como fronteiras. O Estado possui um alto índice de Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) e é considerado uma 
das economias mais fortes do Oriente Médio. Tal se baseia 
na agricultura e na produção de equipamentos bélicos e 
informática, além de equipamentos de alta tecnologia. É 
limitado em relação a recursos naturais, e sua população é 
estimada em 7 milhões de pessoas. Internacionalmente, Tel 
Aviv é considerada a capital, mas a cidade de Jerusalém é 
considerada, pelo Estado, a real capital. A cidade de Jerusa-
lém é, inclusive, sagrada para as três principais religiões 
monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo). O Estado 
faz parte de organizações como a ONU, o FMI e o Banco 
Mundial.  

Armas de Destruição em Massa 

O Estado de Israel não assinou o Tratado de Não Prolifera-
ção de Armas Nucleares (TNP), a Convenção sobre Armas 
Biológicas ou a Convenção sobre Armas Químicas. O Esta-
do conta com um centro de pesquisas nucleares, e acredita-
se que tal possui uma capacidade de uma guerra química 
ofensiva. O desenvolvimento de armas de destruição em 
massa se deu após a Guerra dos Seis Dias, abrangendo até 
mísseis de grande alcance.  

 

 

 

 

 

 

Política Internacional 

O Estado de Israel possui uma política externa conflituosa 
devido à sua formação. O Estado possui fortes relações 
diplomáticas com a Turquia, a Alemanha, o Reino Unido, 
Índia e, principalmente, com os Estados Unidos, que é seu 
maior aliado econômico, político e militar. Em sua região, o 
Estado possui boas relações com a Jordânia, o Egito e a 
Mauritânia, mas Marrocos e Tunísia cortaram relações. O 
Estado faz parte de organizações internacionais importan-
tes, como a Organização das Nações Unidas, Banco Mundi-
al e Fundo Monetário Internacional. O Estado de Israel já 
recebeu ameaças diretas do grupo terrorista Estado Islâmi-
co, que citaram a questão da Palestina como justificativa de 
um possível ataque.  
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