
Por que os Estados Unidos é o aliado mais fiel de Israel?

A dúvida pontuada na realidade é muito pertinente, já que o apoio dos EUA a Israel tem motivações históricas.

O amor quase religioso que hoje professa os EUA por Israel não se deve a sua preocupação com a segurança de seu

amado, nem por ser o refúgio de uma minoria oprimida, mas a vários fatores unidos a uma única verdade absoluta:

os interesses estratégicos da própria superpotência estadunidense.

Remetendo a formação de Israel: durante a Guerra Fria na segunda metade do século XX, os EUA "adotaram"

alguns países do Oriente Médio e nas regiões próximas como de sua zona de influência - Irã, Turquia, Paquistão -,

enquanto a União Soviética (URSS) adotou outros - Egito, Iraque, Síria.

Dentre os motivos de apoio:

1. As ameaças de todas as guerras que eu previamente tinha comentado na aula foram importantes para que

Israel se tornasse um dos principais compradores do armamento produzido pelos norte-americanos. Essa

chamada “corrida armamentista” de Israel possibilitou que o mercado bélico americano obtivesse

bastante lucro

2. Israel foi um pára-raios da raiva dos árabes, fazendo com que os EUA se apresentasse como um

árbitro neutro no conflito, quando o controle dos americanos sobre os israelenses é tal que o presidente

Obama em 2014 ameaçou derrubar aviões israelenses caso atacassem instalações nucleares iranianas

3. Fortes laços entre seus serviços de inteligência: a israelense Unidade 8200 e a estadunidense

Agência de Segurança Nacional criaram a maior associação de cooperação de serviços de inteligência

secreta do mundo

4. Apoio incondicional mútuo na cena internacional: há poucos países como os EUA e Israel que

sempre vão andar juntos nas votações na ONU e outros fóruns mundiais.

5. Afinidade ideológica entre a direita belicista dos EUA, representada pelo Partido Republicano e a Likud

israelense de extrema-direita judaica

6. Fraternidade religiosa:

a. Há muitos judeus (+/- 13 milhões) nos Estados Unidos, sendo uma comunidade muito influente

na sociedade americana, apesar de que a maioria dos judeus estadunidenses votam no partido

político dos democratas, e não dos republicanos, o qual Donald Trump faz parte.

b. O apoio do atual presidente norte-americano à extrema direita de Israel, na verdade, garante mais

que os evangélicos norte-americanos simpatizem com o atual presidente dos EUA, já que

defendem Israel como a expressão da sua religiosidade bíblica (hebraico-cristã)
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