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ינו שהולכים יש כאלה בינ. אין אחד מאיתנו שלא רוצה לדעת מה טומן בחובו העתיד

 יש כאלה שיש להם מערכת מודיעין משוכללת שמניחה על .לשם כך לקוראים בקפה

ף אותם ולתמצת אותם כך  עתק לאסושולחנם כל בוקר הערכות ומידעים שעולה הון

יש כאלה שהולכים לרבנים או לאנשי דת אחרים  .שאפשר יהיה לקרא אותם

אבל בשנים . שיאמרו להם אם כדאי להשקיע בעסק כלשהו או להתחתן עם מישהו

 . סוחרי עתידיםהאחרונות יש סוג חדש של 

ם  וארגונים גדוליאנשי עסקיםבשנים האחרונות הולך ומתחזק צורך אמיתי של 

. פעילותם העסקיתלדעת מה הולך להתרחש בכל מיני נושאים היכולים להשפיע על 

ספק לא רק מה  המסוגלים ל" להשכירשירותי מודיעין"מעין יש צורך הולך וגובר ל

בנושאים קרובים  מתרחש כרגע אלא גם ובעיקר הערכות מה עלול או עשוי להתרחש

 – בטווח המיידי של העתיד כ"בד ...או אף רחוקים אשר ישפיעו על תחומי עסקיהם

 . של שנה או לכל היותר שנתיים קדימה

הארגונים הללו שפעילותם היא בינלאומית וחובקת עולם מוכנים לשלם טבין 

ואכן בשנים האחרונות אנחנו רואים את תחילת פריחתה . וטקילין לשירותים כאלה

 שמספקים יש כבר כמה וכמה קבוצות מחקר של עתידנים. של תעשייה חדשה

 .והאמינה לי הם מתפרנסים לא רע—שירותים מעין אלו לכל דורש

לתמצת מקצת  קבוצות כאלו ושהפעם אני רוצה להציג למאזינים שלנו שתיים שלו

אני כמובן אתמקד בתחזיות במעגל . 2005מהתחזיות שהן ערכו לקראת שנת 

 .הראשון או השני הרלוונטיות למדינת ישראל

 אשר כשמה מתמחה בתהליכים המתרחשים Eurasia Groupקבוצה אחת בשם 

 . יה ובאירופה והמשפיעים זה על זהסבא

הם בנו תסריט . הקבוצה הזו פרסמה לאחרונה תסריט מאוד מעניין לנו כישראלים

ל אזרחים סביר בו ישראל תוכיח כי האיראנים תומכים במתקפות טרור קטלניות ע

הם מעריכים שהתגובה . ישראלים ובתגובה היא תפציץ את הכור האטומי בבושאר

 אספקת הנפט שלה של לתקופה קצרה בלבד הפסקהתהיה לכל היותר האיראנית 

הם ינסו להעניש את העולם על מעשיה של ישראל ויגרמו למחיר חבית נפט . לעולם

 .החבית$ 60-לטפס ל
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 חוקרים מתחומי אקדמיה 1000-המונה כ Oxford Analytica, קבוצה אחרת בשם

 ערכה גם היא ,רבים ומגוונים המזינים זה את זה כדי לנסח תחזיות מלומדות

 שולש דוגמאות רלוונטיות לנוהנה . 2005 תחזיות לשנת 40 -לאחרונה סדרה של כ

 הסורית ההאוכלוסייבקרב סוריות והבקרב האליטות  ,הם מעריכים כי 

 הנשיא בשאר מתיפקודו של שביעות רצון הולך ומתעצמת אי ,באופן כללי

 יש סיכוי 2005בשנת המומחים של אוקספורד אנליטיקה מעריכים כי . אסד

הם . כוחות פנימיים בסוריה יחליטו להזיז את בשאר הצידהסביר כי 

 .חושבים שזה יכול להיות מוצג כהתפטרות בלבד

היה י, לדעת המומחים של אוקספורד אנליטיקה, מפת הדרכים ה שלעתיד 

וזאת על אף שיהיה נשיא חדש לפלסטינים ובמדינת ישראל תהיה . בכי רע

ועל אף . לדעתם הקואליציה הזו תקרטע. קואליציה בין הליכוד לעבודה

על להגיע - תהיה מוטיבציתשהאמריקאים יהיו יותר מעורבים ולבריטים

 . הולכת להיות שנת שלוםלהישגים זו לא

 למשוך כלפי מטה את כל 2005כלכלתה החולה של גרמניה תמשיך גם בשנת  

 .כלכלת השוק האירופי והיורו ימשיך להתחזק

 עוסקת במעגל היותר רחוק International Strategic Analysis, קבוצה אחרת בשם

 תתאפיין 2005מעריכה כי שנת הקבוצה הזו . תיכון ואירופהמענייני המזרח ה

ליבריה , במלחמות אזרחים  משמעותיות שיפרצו באיזורים מרוחקים כמו ניגריה

.  לסמל פתיח למה שעלול להתרחש בשנים יותר מרוחקותותאלו עלול.  וחוף השנהב

יות מלחמות האזרחים הללו אינם אלא התפרצו, לדעת החוקרים של הקבוצה הזו

אם הקהילייה . ראשונות של מלחמות דת בין המוסלמים לנוצרים באותן מדינות

הבינלאומית לא תטפל בהן בתבונה וביד רמה הן תזעזענה את כל מערב אפריקה 

 .ואולי גם לגלוש לאירופה

אני ממליץ לפחות להציץ באתרים של , למיטיבי הלכת שבין המאזינים שלנו

ים יותר מפורטים על התחזיות שלהן יצטרך לשלם מי שיבקש חומר. הקבוצות הללו

 .אני לא מכיר קבוצה דומה במדינת ישראל וחבל, אגב. כסף רב
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