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מסמך  שונה לרא( IC) פרסמה קהילת המודיעין האמריקאיתערב פסגת האקלים  בגלזגו,  

( אודות ההשפעות בתחום National Intelligence Estimateמודיעיני )-הערכה לאומי

שנים האחרונות ב כבר עלתה נושא זההתייחסות ל. 3הביטחון הלאומי של שינויי האקלים

עבודות למשל במסגרת הערכת האיומים השנתית האחרונה וב ,קהילת המודיעיןמצד 
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 במסמך מובאת תייחסות הה ,. אך הפעם(DNI-)גוף המחקר של ה NIC-ה פרסםש נוספות

הוכן  מסמך ה טיפול בו.ה  בהילותל מצביע עו המוקדש בלעדית לנושא רשמי של הקהילה

להוראה הנשיאותית שניתנה לקהילה להעריך את האיומים הביטחוניים ששינוי  כמענה

בכך, ממשל ביידן מקווה לשקם את האמון סביב מידת הרצינות שארה"ב  האקלים מציב. 

 מייחסת לנושא זה, בקרב בעלי הברית והציבור. 

המגמות  אודותעל המידע הקיים מתבסס  NIC-גובש ע"י הש מסמך ההערכה

לא   נושא זה במסמך על המדעי  החלקוהטכנולוגיות העכשוויות של פליטות גזי החממה. 

מחדש במיוחד בהשוואה לדו"חות בתחום שמפורסמים ע"י גופים ממשלתיים, 

הסוכנויות  18נותן פרספקטיבה על האופן שבו  מסמךעם זאת, ה .בינלאומיים ואקדמיים 

קהילת המודיעין תופסות את ההשלכות הגיאופוליטיות של משבר שנמצאות תחת 

הערכה על ההשלכות הגיאופוליטיות מחוץ לארה"ב   וא מספקהבמסגרת זאת,   .האקלים

שנה(. ההשפעות על מחלקת ההגנה    10-20שנים( ולטווח הארוך ) 5-10לטווח הקצר )

 .  ה זו( לא הובאו בחשבון במסגרת הערכDODשל ארה"ב )

על ההשפעות הסביבתיות בהווה ועל   תחזיותשכלל  ,דעי של ההערכההתוכן המ

פדרליות במועצה המייעצת לביטחון  הנסקר ע"י סוכנויות המדע  ,ההשפעות העתידיות

שיתוף פעולה בין קהילת  ל ביאלה השמטרתפלטפורמה  איה CSAC-(. הCSACאקלימי )

ע"י   2020בשנת  נהנכו היא. המודיעין האמריקאית לבין הקהילה המדעית הפדרלית

הבנה טובה יותר של הדרכים שבהן שינוי האקלים משפיע על   , כדי ליצורהקונגרס

 הביטחון הלאומי של ארה"ב. 

 ההערכה עיקרי 

 המסקנה המרכזית 

סכנות יחריפו בהדרגה את ההמועצה הלאומית למודיעין מעריכה כי שינויי האקלים 

  . הפגיעה באינטרסים של ארה"ב תגדלשל ארה"ב בתחום הביטחון הלאומי לאינטרסים



המתחים   זאת בשל התגברות .ועצמית  שינויי האקליםשל  ממשיותככל שההשפעות ה

שינויי האקלים למדינות   יםשמציב השאלה כיצד יש להגיב לאתגרים סביבהגיאופוליטיים 

 .העולם

של  םתחמיר את מצבשל משבר האקלים התגברות ההשפעות הפיזיות בנוסף לכך,  

של חוסר   איומיםמדינות ואזורי מפתח יעמדו אל מול ש ,זורים המועדים לאי יציבות. מכאןא

 יציבות והזדקקות לעזרה הומניטרית. 

 למסקנה זו:   בסיסהנחות ה 

ממשלתית  -הקהילה המדעית ת תחזי מתבססת על קהילת המודיעין האמריקאית •

עלתה מאז שת הטמפ' העולמילפי תחזית זו, . עליית הטמפרטורה המשך אודות

תחזיות .  2030עד  ̊̊ 1.5-ב עלהתמעלות צלזיוס  1.1-תעשייתית ב-התקופה הטרום

התחזיות האזוריות היא מסתמכת על בנוסף, סבירות גבוהה.  בעלותכ  מוצגותאלו 

של שינויי האקלים  והשפעות נוספות  קיצונייםהאוויר הת אירועי מזג וצמעל

 . סבירות בינונית בעלותמוצגות כלו . תחזיות אבמהלך שני העשורים הקרובים 

  מעריכה קהילת המודיעין האמריקאית הפחמן,  פליטת בשאלת קצב הפחתת •

או  ות נמוכ הפליט תובעלי רמהמעבר למקורות אנרגיה  כי בסבירות בינונית

זאת בשל  הסכם פריז. יעדיאיטי מדי מכדי לעמוד ביהיה  של פחמן תואפסי

והאופי המקובע של   כלל המדינות שמובילות תפליטוה  כלפי הפחתת המדיניות

פיזיות ישפיעו על  -אקלימיותה ההתפתחויותבשאלה עד כמה . ותעשיית האנרגיה

 ,  הגאופוליטי אופי הסכסוךהאינטרסים של הביטחון הלאומי של ארה"ב ועל 

 כיהמורכבים של תהלי הממדיםבשל  בינונית-בסבירות נמוכהההערכה מתוארת כ

 .  בני האדם ומדינות קבלת ההחלטות של

 : ( Key Judgments)   עיקריות ה   המסקנות



גביר את המתחים  לה  פליטות גזי החממה צפוי ת  ת פח דרך לה ה יכוח על  ו הו  .1

שבו יש להאיץ  אופן הבין המדינות על  חילוקי הדעותהחרפת בשל   פוליטיים-הגיאו 

 המחלוקתכדי להשיג את יעדי הסכם פריז.  ,הפחתת פליטות גזי החממה את

במסגרת שכל מדינה תצטרך לשאת נטל ה ה היקףמשאלה תמקד בעיקר בת

הדרושות  תבקרה על הטכנולוגיוהשליטה ו ה בתחרות עלכמו כן מאמצים אלו ו

עם בחירות כלכליות בהקשר זה מרבית המדינות יתמודדו למעבר לאנרגיה נקייה. 

את הפליטות הסתמך על פריצות טכנולוגיות שיסייעו לצמצם ולכן יעדיפו ל ,קשות

. מצד אחד, לפי המקור למתחכיום ניתן לראות את כבר  בשלב מאוחר יותר.  

יעדי פריס. עמוד בלא צפויות להן המדיניות שמובילות המדינות בעת הנוכחית, 

, מנהיגי העולם מתחילים להיות מודאגים יותר ויותר מכך שחלון ההזדמנויות נגדמ

 רבים מהם מושפעיםו  הפיך יתרחש-לפני שנזק בלתי להפחתת הפליטות ייסגר 

 מלחץ ציבורי וגלובלי לפעול באופן נחרץ יותר בסוגיה זו.   גם

מוקדי העימות  המתיחות ב   על החמרתבהשפעות של שינוי האקלים  צפויה  עלייה   .2

ים אינטרסלהגן על ה כדי ,מדינותהצעדים שינקטו ה זאת בשל –  הגאופוליטיים 

והשפעות קיצוניות  רטורהעליית הטמפומר, כל. שינויי האקליםמ כתוצאה שלהן

על מים והגירה, בייחוד לאחר  כים, לדוגמהנוספות מגדילות את הסיכון לסכסו

 םלמשל, צמצום קרח היכך תופעה זו כבר כיום.  ל ביטויים ניתן לראות  .2030

בין  על מקורות טבע הגלובלית כבר מראה את אותותיו בתחרותבאזור הארקטי  

כמו כן, שימוש  .ארה"ב, סין ורוסיה וביניהן ות ולא ארקטיותמדינות ארקטי

 . בין המדינות בהנדסת אקלים באופן חד צדדי יוצר מרחב חדש לעימותים

 -קונפליקטים פנימיים במדינות מתפתחות  ו אי יציבות  ל   פוטנציאל גדול יותר .3

עד  יםכי ההשפעות הפיזיות הדרמטיות של שינוי האקל  ,תחזיות מדעיות מצביעות 

הכי פחות  . זאת משום שמדינות אלומדינות מתפתחותמיוחד בב ורגשוי 2040



שגיבשה קהילת  אלו המדינות ה את רשימת . מסוג זהמסוגלות להסתגל לשינויים 

 . 1ניתן לראות באיור ( IC-)ההמודיעין האמריקאית 

 

 בהיבטי שינויי אקלים.   IC-. מפת האזורים שנחשבים ל"פגיעים" מבחינת הNIE-: מתוך מסמך ה1איור 

במקרים מסוימים מצבים שכאלו ייצרו דרישות נוספות למשאבים הדיפלומטיים,  

שלמרות היתרון הכלכלי  ,מכאן צבאיים של ארה"ב.ההומניטריים וההכלכליים, 

  "יקרים"פים שלה, הם צפויים לעמוד בפני אתגרים  והגיאוגרפי של ארה"ב והשות

ם הפליטות ומאמץ מכוון לצמצ אם לא יתבצעיותר לניהול אף שיהפכו לקשים 

 ההתחממות הגלובלית.   תוהגבל

 רשימת .שבהם מסקנות אלו עלולות להשתנות המסמך מתאר תרחישיםכמו כן, 

יה נטולת פחמן או פריצת דרך משמעותית בפריסה של אנרג ת:תרחישים אלו כולל

; אסון אקלימי גלובלי שיביא לפעולה קולקטיבית משמעותית מצד כל CDRטכנולוגיות 

המדינות; פעולה צבאית גלויה באזור הארקטי שתביא להגברת המתח בגזרה זו ופריסה 



מוצלחת של מערכות הנדסת אקלים שתביא להתקררות גלובלית ללא שיבושים שליליים  

 בדפוסי מזג האוויר. 

המגוונות גם המודיעין הישראלי נדרש להערכה עצמאית באשר להשלכות  לדעתנו, 

, על אף הדעות  שינויי האקלים על המציאות מולה תעמוד ישראל בשנים הקרובותשל 

. הנושא מכוסה לאחרונה יותר מבעבר, אך  השונות בעניין תפקיד המודיעין בסוגייה זו

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין  ת.עדיין לא נמצא במקום גבוה בסדר העדיפו

של "מודיעין הלכה ומעשה" שעסק במודיעין לביטחון  5נדרש לנושא זה בגיליון 

אזרחי, ובכנס שנערך לאחרונה בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי ועם  -לאומי

 מכון "גזית" של אמ"נ. 


