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 מושג

 בביטחון הלאומי אסטרטגית עליונות

 1הגדרה
שמופעלים בשירות המטרות והמשאבים הכלים בא לתאר מצב בו , 'בביטחון הלאומיאסטרטגית  עליונות'המושג 

צפוי  נטי'ב'הרלהצד כתוצאה מכך  .היריבוהמשאבים של הצד מהכלים  יותררלבנטיים  של צד אחדהלאומיות 
 .יםהלאומי בהשגת יעדיו צליחלה

 רקע
 םאת עוצמת מדודלצבאות של צורך בעולם הצבאי וב 'עליונות אסטרטגית'ו 'נחיתות אסטרטגית' יםמושגה מקור
בעולם זה, נחיתות או עליונות אסטרטגית נקבעת לאור משאבים ויכולות צבאיות, צורת הארגון  .םליריביהביחס 

  ותורת ההפעלה של כוחות הביטחון, טופוגרפיה, אקלים וכיו"ב.

עוצמה ובראשם יכולות צבאיות, משתנים של מגוון מוערכת על יסוד בחינת עוצמה של מדינות ברמה המדינית, 
, המדינה ה ושטחהאוכלוסייגודל את , בין השאר, . משתנים נוספים כולליםבריתות וקשרים מדינייםמערך ת וכלכלי
בות פוליטית, יעילות תהליכי קבלת החלטות משאבי טבע, יכולות טכנולוגיות, תרזמינותם של גיאוגרפי,  םמיקו

  2החברתית. תהסולידריורמת אף ו

מבטאת את האופן שבו מגייסת המדינה זו תפיסה  תפיסת הביטחון הלאומי של כל מדינה עומדת בבסיס עוצמתה.
  ה לאור הסביבה בה היא פועלת ובשירות מטרותיה.שלמרכיבי העוצמה את מכלול 

פיסת הביטחון הלאומי של צד אחד תטיגת בביטחון הלאומי מתפתחת כתוצאה מכך שנחיתות או עליונות אסטר
השגה, הבנה עשירה -וצרת כתוצאה מהגדרת מטרות ויעדים ברינזו ת רלבנטית יותר מזו של הצד האחר. רלבנטיו

ת של כל הצדדים ויצירתיות המעצבות אותו, מודעות ליתרונות ולחסרונו יותר של המרחב האסטרטגי ושל המגמות
 3 בעיצוב כלים מדיניים, צבאיים או כלכליים.

אסטרטגית.  נחיתותבעימותים מול יריב שמצוי ב םלהישגי ה להביא בסבירות רבה יותראסטרטגית צפוי עליונות
י שמצוי על פני מספר רב של עימותים, הצד הנהנה מעליונות אסטרטגית ישיג את מטרותיו על חשבון מולאורך זמן, 

 בנחיתות. 

 

 סוף. 
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