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 מונח

 עוצמה רכה

 הגדרה

של מדינה אחרת בדרכים לא  יההעדפות עצב אתמתייחס ליכולתה של מדינה ל( Soft Power'עוצמה רכה' )מונח ה
תחת מדינות גיוס בעזרת יעדיה מאפשרת למדינה להשיג את ו כוח הפעלתל עקיףא אמצעי י. עוצמה רכה הכוחניות

 1.ספקתשהיא מהדוגמא , ום שהיא מייצגתערכיההנהגתה, 

 לעוצמה רכהעוצמה קשה מ
מדינה אפשרים למ, מדיניות ומוסדות פוליטיים. מרכיבים אלה םתרבות, ערכימורכבת משל מדינה  'עוצמה רכה'

 מדינות אחרות.על השפעתה את ר ילהגב

ם לחיקוי, פנייה לערכייצירת מודל כוללים  –במסגרתם באים לידי ביטוי מרכיביה  – 'עוצמה רכה'הכלים להשגת 
 .ה, ותעמולהדיפלומטי, יםמשותפולמטרות 

נגד ה ייכפשימוש באמצעי עזרת במדינה לממש את יעדיה כוח צבאי( היא היכולת של  ע"ע' )עוצמה קשה'הבדיל, ל
 ותוהצבאי ותהכלכלימיכולותיה נגזרים ה 2,תמריצים ואיומיםכוללות  'וצמה קשהשל 'עת. טקטיקות ואחר ותמדינ
 מדינה.השל 

גותו של ההתנלהשפיע על גורמים שמאפשרים לשחקן מסוים ה"כוללת את ה של מדינה תתי, עוצמבאופן מסור
מתייחס ליכולת של מדינה לקדם את האינטרסים הלאומיים  'עוצמה'לאומיים, המושג -ןביהביחסים  3.שחקן אחר"

 4.לאומיים-ןלאומית ולהפגין עליונות בתהליכי מיקוח בי-ןשלה, להשפיע על המערכת הבי

 רקע
באמצעות השפעה על מטרותיה ליכולתה של מדינה להשיג את המונחים 'עוצמה רכה' ו'עוצמה קשה' מתייחסים 

מפעילה ספקטרום, בטב וקבכל  5.עוצמה""ספקטרום הבקטבים מנוגדים ואולם הם מייצגים מדינות אחרות. 
 6.כלהכלהביטחון והחוץ, המדיניות תחום בשונים סדות מוו מדינה רעיונות, פעולות
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כוח קרי,  7,מקור משיכה'עוצמה רכה' ולהפוך ל)בעיקר של מדינות חזקות במיוחד(  'קשהה עוצמ'לעיתים עשויה 
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 סוף.
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