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 מבוא

בגלוי שני מסמכי ( ODNI)בחודשי האביב פרסם משרד מנהל המודיעין האמריקני 

של קהילת  מסמך האיומים השנתיבאפריל התפרסם  9-ב: הערכה משמעותיים

ובחודש מרס התפרסם מסמך המגמות  (Annual threat assessment)המודיעין 

קבוצת העתידים "אותו גיבשה , (Global trends 2040) 0202העולמיות לשנת 

 (. DNI-גוף המחקר של ה) NIC-ב" האסטרטגיים

שני הפרסומים פורסים את הערכת המודיעין של הקהילה האמריקנית ביחס , חדיוי 

וביחס , לאתגרים הניצבים בפני ארצות הברית בטווח הזמן הקצר של השנים הקרובות

 . לעתיד ארוך הטווח של שני העשורים הבאים

שני הפרסומים מאפשרים הצצה , מעבר לתכני ההערכה המעניינים כשלעצמם

כמו גם  ,ן שבו תופס המודיעין האמריקני את תפקידו ביחס לקברניטיםעדכנית לאופ

, ליסודות המקצוע המודיעינימהמסמכים משתקפת המחויבות , בנוסף. כלפי הציבור

בתהליך " שיתוף ציבור"הקפדה על לצד יישום מתודולוגיה ייעודית להערכת העתיד ו

 .ההערכה

 

 1בהיבטים מתודולוגיים מרכזיותתובנות 

הפרסומים  עיתוי  -תהליכי קבלת ההחלטות הלאומית עם המודיעין ניסיון לסנכרן את 

כדי לספק מצע מודיעיני לגיבוש תפיסת , תוזמן לתחילת כהונתו של ממשל ביידן

בהתאם לנוהג וכפי שנעשה גם בתחילת כהונתם של ) הביטחון הלאומי העדכנית

שמתפרסם מדי , ת העולמיותהדבר נכון במיוחד למסמך המגמו. (ממשלים קודמים

לספק מסגרת אנליטית למקבלי "במטרה , (2991מאז ) ארבע שנים בעיתוי זה

בעת שהם מעצבים אסטרטגיית , ההחלטות בשלב מוקדם לכהונתו של כל ממשל חדש

 ".ביטחון לאומי ומנווטים בעתיד של אי וודאות

השנתית נכתב כי הוא במסמך הערכת האיומים  -מחויבות המודיעין כלפי הציבור 

לשקיפות ואת המסורת של אספקה שוטפת של עדכוני  DNI-תומך את מחויבויות ה"

במסמך המגמות העולמיות נכתב כי הוא ". איומים לציבור האמריקני ולקונגרס

לשמש כמקור יעיל "במטרה , מפורסם גם באופן פומבי וגלוי לציבור ברחבי העולם

 ". שלנו ולעורר שיח אודות העתיד המשותף
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המטרה אינה להציע תחזית " - ולא לניבוי שלו, כלי לחשיבה על העתידכמודיעין ה

כוונתנו היא לסייע למקבלי ההחלטות ולאזרחים , אלא; 0202-ספציפית של העולם ב

 ". לראות מה עשוי להיות מונח מעבר לאופק ולהתכונן למערך של עתידים אפשריים

שנועד , 0202מסמך המגמות העולמיות לשנת  -עיסוק בביטחון הלאומי במובנו הרחב 

, עוסק בהיבטים דמוגרפיים, לסייע בתכנון תפיסת הביטחון הלאומי לשנים הבאות

. בעוד ההיבטים הביטחוניים הישירים בולטים בהיעדרם, טכנולוגיים ופוליטיים, כלכליים

ועוסקים , המפורטים אינם ביטחוניים חלק מהאיומים, במסמך האיומים השנתי

 .פשיעה והגירה, בסוגיות אקלים

כמתודולוגיה לניתוח מודיעיני ארוך ( Scenario Planning)שימוש בניתוח תרחישים 

בחינה )בניית מאגר מידע וידע רלבנטי : חלקיםארבעה כוללת  0202-לההערכה : טווח

לאחר מכן ; (נתונים ומחקר שניוני איסוף, סקר בעלי ענין; והערכה של הערכות קודמות

לאחר ; גומלין ביניהם-וזיקותודאות -גורמי אי, עיבוד המידע וסידורו במבנה של מגמות

בהערכה )הוודאות העיקריים -מכן בניית מספר תרחישים סביב שני גורמי אי

הצגת התרחישים למקבלי , ולבסוף, (התנהגות ההנהגות והציבורים -האמריקנית 

במטרה להשפיע על פיתוח , ההחלטות בקהילת המודיעין ובדרג קובעי המדיניות

 .שיוכלו לתת מענה למגוון התרחישים, סטיותואסטרטגיות רוב

במסגרת תהליכי  -גיוון זוויות המבט ומאמץ לראות את המציאות גם דרך עיניים אזרחיות 

קיימה קבוצת כותבי , 0202-עבור הערכת המגמות לאיסוף המידע ופיתוח הידע 

שלדבריה סייע לה לעגן את , ההערכה שיח עם אנשי אקדמיה ומחקר ממגוון תחומים

התקיים שיח עם תלמידי תיכון בוושינגטון , בנוסף. ההערכה במידע ובתאוריות עדכניים

יה עתידנים מאס ,אנשי עסקים באסיה, ארגוני חברה אזרחית באפריקה, הבירה

השיח עמם סייע , לפי כותבי ההערכה. ואירופה וארגונים סביבתיים מדרום אמריקה

, הנחות של קהילת המודיעיןאת הלאתגר , להיחשף לרעיונות ולתחומי ידע חדשים

 .ולעזור לאתר ולהבין הטיות ואזורי עיוורון שלה

למרות " - מתכון לשמירת הערך המוסף של המודיעיןכהקפדה על יסודות המקצוע 

אנו , שניתוח מגמות עולמיות הוא בהכרח ספקולטיבי יותר מרוב הערכות המודיעין

אנו בונים טיעונים שנטועים בנתונים : מסתמכים על יסודות המקצוע המחקרי שלנו

יודעים ומה אנחנו ומסבירים מה עבודתנו אנו מציגים את ; במידה הראויה ומסויגים

ואנו ; טעויות אפשריות שלנוערות מתחרות ובוחנים אנו שוקלים הש; לא יודעיםאנחנו 

 ".לא מקדמים עמדות או העדפות מדיניות
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 עיקרי ההערכה - Global Trends 2040 : 'א נספח

. החזויות לשני העשורים הבאים החלק הראשון בהערכה מפרט את המגמות העיקריות

אותם , היסוד שיעצבו את המציאות-מגמות אלו נגזרו מתוך מסגרת של ניתוח גורמי

כותבי ההערכה בחרו . (Structural forces)כוחות מבניים מכנה ההערכה האמריקנית 

ורמים כיוון שמדובר בג, וטכנולוגיה, כלכלה, סביבה, דמוגרפיה: יסוד-ארבעה גורמי

לתרחש את התפתחותם אשר ניתן , משמעותיים לעיצוב העתיד, סאלייםאוניבר 

ההערכה מפרטת , תחת מסגרת הכוחות המבניים. העתידית במידה סבירה של ביטחון

 :חמש מגמות עיקריות

  תמורה דמוגרפית  -האטה בגידול האוכלוסין העולמי במקביל להזדקנות האוכלוסיה

תתחולל באופן היא . השנים הקרובותהמגמה הוודאית ביותר בעשרים זו הינה 

בעוד , באופן שעשוי להכביד על הכלכלות שלהן, מואץ יותר במדינות המפותחות

יה המקומית יאחוז האנשים בגיל העבודה מתוך סך האוכלוס, במדינות המתפתחות

אך רק אם יתלוו אליו שיפורים , מה שיכול להועיל לכלכלות שלהן, יהיה גדול יותר

 . שרותבתשתיות ובהכ

  יהיו , ועוד בריאות, חינוך כמו בתחומים - ההתפתחות האנושיתאתגר גובר ליכולת

מגמה . ך המגמה החיובית של עשורים קודמיםלהבטיח את המשקשיים גוברים 

, הן בתוך מדינות והן ביניהן, להעמקת פערי השיוויון בהזדמנויותשלילית זו תוביל 

 .תופעות של הגירהלהעמקה של בתורו והדבר יכול להוביל 

  ההשלכות יורגשו -ההשלכות השליליות של משבר האקלים יהפכו מוחשיות יותר 

שיתקשו יותר , המדינות המתפתחותובעיקר בקרב , במיוחד החל מהעשור הבא

 .עמןלהתמודד 

  זירת סחר , הדוגמל   - בתחום הכלכלישורת שינויים משמעותיים עשויים להתחולל

מגמות שיבוש בשוק , עליה בחובות הלאומיים, יותרעולמית מורכבת ומפוצלת 

ויגררו שורה של השפעות ברמה , שיצמצמו את מרחב התמרון של מדינות, העבודה

עוצמתם תאגידי הענק צפויים לנסות למנף את , בנוסף. מדינתית-המדינתית והבין

להירתם  ותהמדינות עשוי, במקבילו, להשפעה פוליטית וחברתיתהכלכלית 

הכלכלות האסיאתיות צפויות . של התאגידים את עוצמתםלהגביל למאמצים 

ובכל , אם כי יתכן שבאופן איטי יותר משנים עברו, להמשיך ולהפגין צמיחה גבוהה

מדינות הג ואת ההשפעה הכלכלית של "מוערך שלא יעקפו את התמ, מקרה

 .ארצות הברית ואירופההמפותחות לרבות 
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  אך מנגד , דוגמת משבר האקלים ומחלות אתגריםהטכנולוגיה תעזור להתמודד עם

קצב השינויים הטכנולוגיים . למשל בשוק העבודה עלולה לעורר אתגרים חדשים

, ויחולל טרנספורמציות ומגמות שיבוש שישפיעו על חברות אנושיות, יגבר עוד יותר

טכנולוגית בין מדינות ושחקנים לא מדינתיים -התחרות המדעית. תעשיות ומדינות

 .כלכליות וצבאיות, אץ ותוביל להשלכות חברתיותתו

כיצד הכוחות המבניים פועלים בזיקה עם גורמים של מסמך ההערכה בחן החלק השני 

של כותבי הניסוח  -( Emerging dynamics) דינמיקות מתהוותומשפיעים על , נוספים

 הננקט בגישת ניתוח, (Uncertainties)וודאות -ההערכה למושג של גורמי אי

שרטט את אופני ההתפתחות מהניתוח (. Scenario Planning)התרחישים 

בהתאם לשלוש , ןהאפשריים של דינמיקות אלו ואת המשתנים המשפיעים עליה

רמת הפרט  :לאומיים-הרמות המקובלות בגישה הריאליסטית של מחקר היחסים הבין

וודאות גבוהה מרמת אי חלק זה סובל . לאומית-רמה הביןהו, רמת המדינה, והחברה

 .כיוון שהדינמיקות המנותחות מערבות גם את המרכיב האנושי ובחירה חופשית, יותר

 :פירוט הדינמיקות

 פרגמנטציה ויריבויות בסוגיות כלכלה יעמיקו תהליכי, ברמת החברה האנושית ,

חלקים גדולים בחברה האנושית מאבדים אמון במוסדות . פוליטיקה ותרבות

. מי שלא יכולות או לא מעוניינות לענות על צורכי הציבורשנתפסות כ, ובממשלות

, Like-mindedמניעה אנשים להתכנס בתוך קבוצות מוכרות או קבוצות  תופעה זו

, משותפיםואינטרסים או סביב מטרות , אתנית או תרבותית דומה, סביב זהות דתית

לצד  ,הפרגמנטציה הזהותנית. קהילתיות וביטחון, בשביל תחושת סולידריות

את יאתגרו , (Siloed information environment)סביבות מידע מבודלות יותר 

 .התנודתיות בחברהאת ויגבירו הלאומיות 

 לעומת יכולת , דרישות וציפיות גוברים של האזרחים מהשלטונות, ברמה המדינתית

יעמיקו את המתח בין , פוחתת של השלטונות לענות על צורכי וציפיות הציבור

, לשחיקה של הדמוקרטיה, מגמה זו יכולה להוביל לתמורות פוליטיות. הצדדים

ולעליה בכוחם של כוחות חדשים שיציעו חלופות לאספקת שירותים ממשליים 

מגמות אלו יכולות להוביל לתמורות עמוקות בדפוסי , במרחק הזמן. לאזרחים

 .המשילות של האזרחים

 ואף מדינה לא תהנה , משךמגמת הביזור של העוצמה תי , לאומית-ברמה הבין

מגוון רחב יותר של שחקנים יתחרו על . מדומיננטיות בכל המישורים ובכל האזורים

התחרות . עיצוב המערכת הבין לאומית ועל השגת היעדים הצרים שלהם

 -המעצמתית בין סין לקואליציה מערבית בהובלת ארצות הברית תוביל לסביבה גאו
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שתפגע ביכולת למולטילטריזם עולמי , ותר לעימותיםונוטה יפוליטית תנודתית יותר 

 .המדינות שניצבים בפני האנושות-הדרוש להתמודדות עם האתגרים הגדולים חוצי

עתידים אלו פותחו לאור שני . בהערכה מפרט חמישה עתידים אפשרייםהחלק השלישי 

אופן שבו ציבורים ומנהיגים יגיבו לכוחות ה: גורמי אי ודאות מרכזיים ביחס לעתיד

: הניתוח ריכז את אי הוודאות סביב שלוש שאלות. המבניים ולדינמיקות המתפתחות

כיצד מדינות ושחקנים לא ? עד כמה חמורים האתגרים העולמיים המסתמנים

וכיצד מדינות ? כולל מוקדים וסוגים של התנהלות ,עולםמתנהלים במדינתיים 

 :העתידים האפשרייםחמשת  ?תידמתעדפות את הע

בהובלת ארצות  ,תנופה מחודשת בכוחן של הדמוקרטיות - "רנסאנס הדמוקרטיות" .א

שינויים טכנולוגיים ושותפויות בין המגזר הפרטי לציבורי . הברית ובנות בריתה

ה עליי , פורמציה חיובית של הכלכלה העולמיתסבחברות אלו מובילות לטרנ 

מגמות אלו . רמת החיים של בני האדם ברחבי העולםושיפור , בהכנסות לנפש

משככת מתיחויות , מובילות להתמודדות מוצלחת עם האתגרים הגלובאליים

שנים , בניגוד לכך. ומחדשת את האמון הציבורי במוסדות הדמוקרטיים, חברתיות

לאחר , של פיקוח ובקרה בסין וברוסיה הביאו לבלימת החדשנות במדינות אלו

 .מים ברחו מהן וביקשו מקלט בארצות הברית ובאירופהשמדענים ויז 

כאוטית , המערכת הבינלאומית נטולת כיוון -( A World Adrift)עולם בטלטלה  .ב

כאשר חוקים ומוסדות בינלאומיים סובלים מהתעלמותן של מעצמות , ותנודתית

סובלות מצמיחה  OECD-מדינות ה. כוחות אזוריים ולא מדינתייםו, דוגמת סין

סין מנצלת את . ושיתוק פוליטי, שסעים חברתיים מעמיקים, ית איטית יותרכלכל

היא נעדרת רצון , עם זאת. במיוחד באסיה, מצוקות המערב להגברת השפעתה

ובכך מותירה ללא מענה את האתגרים , ויכולת צבאית ליטול הובלה עולמית

 .דוגמת משבר האקלים וחוסר היציבות במדינות המתפתחות, העולמיים

ארצות הברית וסין הציבו בראש  -( Competitive Coexistence)קיום תחרותי -דו .ג

, עם זאת. ושיקמו יחסי סחר נרחבים, סדר העדיפויות את הצמיחה הכלכלית

מודלים , התלות ההדדית הכלכלית מתקיימת לצד תחרות על השפעה מדינית

חמה בעצימות הסיכון למל . דומיננטיות טכנולוגית ויתרון אסטרטגי, שלטוניים

מסייעים ושיתוף הפעולה הבינלאומי לצד החדשנות הטכנולוגית , גבוהה הוא נמוך

. מבחינתן של המדינות המפותחותאת הבעיות הגלובאליות ניתנות לניהול לשמור 

 .י משבר האקלים עומדים בעינם בטווח הזמן הארוך יותראתגר ,מנגד
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גושים כלכליים למספר העולם מפוצל  - (Separate Silos)מבודלים סילואים  .ד

, רוסיה, סין, ארצות הבריתסביב , ברמות משתנות של היקפים ועוצמהוביטחוניים 

, יצירת אוטרקיותגושים אלו מתמקדים ב. ומספר שחקנים אזוריים, האיחוד האירופי

, עצמאיות ונפרדותסייבר בתוך מובלעות המידע זורם . יכולת הגנהו עמידות

מדינות מתפתחות . והסחר הבינלאומי משובש, מחדשאורגנו שרשראות האספקה 

בעיות . וחלקן הופכות על סף מדינות כושלות, "נופלות בין הכסאות"פגיעות 

 .אם בכלל, מטופלות באופן לא מספק, בדגש על אתגרי האקלים, גלובאליות

בהובלת , עולמיתקואליציה  - (Tragedy and Mobilization)טרגדיה וניעות  .ה

 מתמייש, ומוסדות בינלאומיים משוקמים NGO'sובשיתוף  האיחוד האירופי וסין

 מחסור במשאביםל , במטרה לתת מענה לאתגרי האקלים שינויים מרחיקי לכת

משינויים שנבע , של מצוקת מזון אסון עולמיתמורות אלו מגיעות לאחר . עונילו

לנהל  פונות לעזור למדינות עניותמדינות עשירות . מהידרדרות סביבתיתאקלימיים ו

באמצעות תוכניות סיוע נרחבות , פחמן-נמוכותולעבור לכלכלות  את המשבר

וכל זאת נוכח ההבנה באשר למהירות , דמותשל טכנולוגיות אנרגיה מתקוהעברות 

 .האתגרים הגלובאליים מתפשטים בין המדינותשבה 

 

 

 עיקרי ההערכה - Annual Threat Assessment: 'ספח בנ 

 המסר המרכזי של ההערכה

ארצות הברית ובעלות בריתה יתמודדו עם מגוון איומים שמקורם , בשנה הקרובה

שינויי , שחיקת המצב הסביבתי, מעצמתית-התחרות הבין, במשבר הקורונה העולמי

וטכנולוגיה שמתפתחת , מדינתיים חזקים-עליה בכוחם של שחקנים לא, האקלים

הזיקות ביניהם ופוטנציאל ההתרחבות שלהם בעולם , מורכבות האיומים. במהירות

 .קהילת המודיעין האמריקניתאתגרים חדשים עבור מציבים , יותר ויותר מקושר ונייד

 פירוט האיומים העיקריים

ביותר היא האתגר הגדול סין  :האיומים המדינתיים לפי סדר יורד של חשיבותתיאור 

מעצמה משנית אך כזו היא רוסיה , על הובלה עולמיתעם ארצות הברית מתחרה ש

היא איראן , המאתגרת את ארצות הברית בכל מקום ותחום בו היא יכולה לעשות זאת

שחקנית היא וצפון קוריאה , אתגר אזורי עם יכולות מתרחבות להציב איומים שונים

 שחקנים נוספים מחזקים יכולות . אליתשלילית ומשבשת בזירה האזורית ואף הגלוב
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בריתה  באופן שמעלה את האיום לארצות הברית ובנות, יכולות סייבר ואחרות, צבאיות

  .ומעלה את רמת האיום של נשק בלתי קונבנציונאלי, מחליש את ההרתעה המסורתית

ויתדלקו משברים , השלכות משבר הקורונה ימשיכו לאתגר ממשלות וחברות

רעידות המשנה ; פוליטית-תסיסה פוליטית ותחרות גיאו, וכלכליים הומניטריים

מדינות עם חובות גבוהים או כאלו התלויות . הכלכליות והפוליטיות יורגשו במשך שנים

 ןבעוד מדינות אחרות יתכנסו לענייניה, בייצוא נפט ובתיירות יתקשו יותר להתאושש

 .או יוסחו בידי אתגרים חדשים, הפנימיים

, ת המצב הסביבתי ושינויי האקלים ימשיכו לתדלק התפרצויות של מחלותהידרדרו

. ויחמירו חוסר יציבות פוליטית ומשברים הומניטריים, יאיימו על ביטחון המזון והמים

 יםבהקשר ,ףיהיה עקי האקלים על ביטחון ארצות הברית  שינויימהשפעות חלק ניכר 

למשל  -ל לייצר השפעות ישירות ומיידיות מזג אוויר חם יותר יכואך , יםוכלכלי יםפוליטי

הגירה ל פוטנציאל גובר ה. קרחוניםשיטפונות והתמוססות , באמצעות סופות עזות יותר

 .מרכז אמריקהמוגברת של אוכלוסיות 

לאומית הסתגלו לאתגרים שהציב משבר הקורונה על -ארגוני סחר בסמים ופשיעה בין

ולפגוע , חייהם של אזרחים אמריקניםוימשיכו לגבות את , יכולת הפעולה שלהם

 .בביטחון ובשגשוג שלהם

כמו גם פרוליפרציה וחלחול של טכנולוגיה לכל , טכנולוגיות מתפתחות ומשבשות

שזורות באופן , לשם המחשה, יכולות סייבר. מציבים אתגרים ייחודיים, היבטי החיים

ת הזרה על עמוק באיומים על התשתיות האמריקניות ובאיומי ההשפעה הזדוני 

 .הדמוקרטיה האמריקנית

יעדים ממשיכות לתכנן פיגועים נגד והמיליציות שלה אלקאעדה ואיראן , דאעש

ארגוני , למרות אובדן המנהיגות. כולל בדרגות שונות בארצות הברית, אמריקניים

 .את עצמם מחדשכדי לבנות נטולי משילות הטרור גילו גמישות רבה ומנצלים אזורים 

לערער את היציבות ולאיים , ריים ממשיכים לתדלק משברים הומניטרייםסכסוכים אזו

דוגמת , חלקם אף משליכים ישירות על ביטחון ארצות הברית. על יעדים אמריקניים

המתח בין הודו ופקיסטן הגרעיניות מהווה מקור . ק וסוריהארי ע, הלחימה באפגניסטן

לפעילות המעצמות הזרות , למתיחות הצבאית בין ישראל לאיראן. לדאגה עולמית

יש פוטנציאל  -אסיה והמזרח התיכון , כולל אפריקה -ולסכסוכים באזורים אחרים , בלוב

 .להסלים או להתפשט


