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מקורות האחריות הבינלאומית

אפשר לומר שאחריות בינלאומית קשורה קשר ישיר עם הולדת המערכת הבינלאומית. במהלך ימי 
הביניים הארוכים, הייתה אירופה חברה עצומה שהקשרים בה נוצרו באמצעות כפיפות פיאודלית, 
רשת כנסייתית וקרבת משפחה בקרב האצולה. בימים ההם מלכו מלכים רבים, אך לא היו מדינות 
לאום אמיתיות. קשרי אחריות מגוונים התקיימו בין המלכים לבין האצולה, בין ערי-המדינה 
השונות, בין הכנסיות לנזירים, אך לא נוצרה מה שאנו מכנים היום – אחריות בינלאומית. זכויות 
וחובות בין מדינות לא נהפכו לסוגיה אלא לאחר מלחמת שלושים השנה. מלחמה זו, שהתחוללה 

במאה השבע-עשרה, גרמה לסבל רב ובסופה קמו  מדינות לאום רבות באירופה.

יחסים בין מדינות לאום אינם כוללים בהכרח אחריות בינלאומית. סביב שנת 1 לספירה, 
התקיימו זו לצד זו אימפריית האן הסינית, האימפריה הפרסית והאימפריה הרומית ביבשות 
אירופה ואסיה. הן ביססו ביניהן קשרים באמצעות דרך המשי, אך מובן מאליו ששום אחריות 
בינלאומית לא שררה בין שלוש האימפריות הגדולות. מצב זה נמשך, למרבה ההפתעה, קרוב 
לאלפיים שנה. במהלך התקופה הארוכה נוצרו חידושים מדעיים וטכנולוגיים, מוצרי מותרות 
סיניים ואף פילוסופיה חילונית הגיעו מסין לאירופה, ואילו זרם מתמשך של מיסיונרים וסוחרים 
אירופים הגיע לסין. אולם, כאשר המלך ג’ורג’ השלישי מאנגליה התכתב במאה התשע-עשרה 
עם הקיסר צ’יאנלונג משושלת צ’ינג, היו להם השקפות מנוגדות בתכלית איש על אחריות רעהו. 
המלך ג’ורג’ ראה כמובן מאליו שסין אינה שונה מצרפת, פרוסיה ורוסיה הצארית וגרס כי עליה 
לפעול כמדינת לאום אירופית מודרנית; ואילו הקיסר צ’יאנלונג העניק בנדיבות לבריטניה מעמד 

כחברה בין הלאומים המעלים מס לסין ושיבח אותה.

מסקנה אחת יכולה להסביר זאת: סין ובריטניה לא השתייכו 
למערכת בינלאומית אחת עד לראשית המאה התשע-עשרה. 
מצב זה השתנה עד מהרה בעקבות פלישתה הקולוניאלית 
של בריטניה לסין. התבוסה במלחמה כפתה על יורשי הקיסר 
צ’יאנלונג לוותר על המעמד הבלתי ניתן לשינוי של “מעצמת 
מרכז” ולהתחיל להסתגל למצב שנוצר ולהשתלב במערכת 
מדינות הלאום המודרנית, שהוקמה, לא בלי קשיים, על פי 

עקרונות אירופיים. 

מובן מאליו שהקמת מערכת בינלאומית אינה תלויה במספר 
המדינות השותפות לה ובהיסטוריה של יחסיהן, אלא בזכויות 

דיוקנו של צ'יאנלונג, 
קיסר משושלת קינג
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ובחובות הפוליטיות שמכירות בהן האומות. הזכויות והחובות יכולות להיקבע מפורשות באמנות 
בינלאומיות ובמשפט בינלאומי או להשתמע מהם, באמצעות נורמות, נוהגים וערכים בינלאומיים. 

התיאוריות של ג’ון לוק ושל ז’אן-ז’אק רוסו יכולות לשמש כמקבילה טובה למצב זה במערכת 
הבינלאומית. אם המערכת הבינלאומית היא "חברה" ייחודית המורכבת מאומות, יש לה גם "אמנה 
חברתית". המדינות מסכימות על הזכויות ועל החובות על פי האמנות ומקיימות כך את המערכת 
הבינלאומית. למערכות בינלאומיות שונות יכולים להיות תחומים גיאוגרפיים, מבני שלטון ורמות 
התפתחות שונים, אך מערכת הזכויות והחובות היא הכרחית. המערכת הבינלאומית היא התקבצות 

של מדינות הקשורות זו לזו באמצעות אמנות בינלאומיות.

לכן, אחריות בינלאומית היא רכיב הכרחי של כל מערכת בינלאומית. כל עוד מדינה חברה במערכת 
בינלאומית, היא מקבלת על עצמה, באופן בלתי נמנע, חלקית או בשלמות, את האמנות הרלוונטיות 
התקפות במערכת הבינלאומית הזאת. כך היא ממלאת אחר החובות ונהנית מן הזכויות. אחריות 

בינלאומית עשויה מחובות החוץ שהמדינה מקבלת על עצמה במערכת הבינלאומית.

בהתבסס על רעיון זה, אחריותה הבינלאומית של מדינה כוללת שלוש רמות:

הרמה הראשונה היא האחריות לעמידה באמנות בינלאומיות. אמנות בינלאומיות כוללות את 
ההסכמים הבינלאומיים שהמדינה חתמה עליהן ואת החוקים, הנורמות והערכים המשותפים שהיא 
מצייתת להם. עמידה באמנות בינלאומיות היא חובת יסוד של המדינה כחברה במערכת הבינלאומית. 
אם מדינה אינה מכירה ברוב האמנות הבינלאומיות או אינה עומדת בהן, היא פורשת מהמערכת 
הבינלאומית או משנה את המערכת הבינלאומית לחלוטין על פי שאיפותיה. מדינה החברה בקהילייה 
הבינלאומית מחויבת לכבד את הערכים המשותפים לקהילייה הבינלאומית הזאת, כמו פיתוח כלכלי, 
זכויות האדם, שוויון ריבוני וכיוצא באלה, אלא אם כן נקבע מפורשות באמנות ובמסמכים משפטיים.

מובן מאליו שהאחריות לעמוד באמנות הבינלאומיות היא שוויונית. אין הבדל בין המדינות במידת 
האחריות שלהן. אנו מכנים זאת בשם "אחריות בינלאומית יסודית".

הרמה השנייה היא האחריות לתחזוקת האמנות הבינלאומיות. למדינות יש זכויות וחובות על פי 
אמנות מפורשות או משתמעות, היוצרות כך מערכת כללים ותקנות, שהפעלתה כרוכה בעלויות. 
בעלי עניין מחויבים ליטול על עצמם מה שמכונה "מוצרים ציבוריים" בינלאומיים או לחלוק 
בעלויות האספקה שלהם. ארגון האומות המאוחדות והארגונים המסונפים לו הם דוגמה אופיינית. 
הם מתוחזקים באמצעות דמי חברות או הלוואות מטעם המדינות החברות. אחריות אחרת במסגרת 
ההגנה על תקנות וכללים בינלאומיים היא מניעת חבלה. במקרים של אירועים העלולים לסכן את 
פעולת התקנות והכללים הבינלאומיים, על המדינות הנוגעות בדבר להעניש את המפרים את הסדר 
ולשקם את הסדר שהופר. דוגמאות לכך הם מנגנון הביטחון המשותף של האו"ם ומבצעי שמירת 

השלום הבינלאומיים.

מידת הרצון והיכולת לתחזק תקנות וכללים בינלאומיים משתנה בין המדינות. כללית, ככל 
שעוצמתה של המדינה גדולה יותר, כך גדלה יכולתה לתחזק את התקנות ואת הכללים הבינלאומיים; 
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ככל שהמדינה נהנית יותר מן התקנות ומן הכללים הבינלאומיים הקיימים, כך גדל רצונה להגן 
עליהם. במערכת בינלאומית מאוזנת יחסית, המעצמות הגדולות מנהיגות, לרוב, והן גם הנהנות 
העיקריות מן התקנות ומן הכללים הבינלאומיים. רצונן ויכולותיהן להגן על התקנות ועל הכללים 

הבינלאומיים הם החזקים ביותר.
לסיכום, ברמת תחזוקת התקנות והכללים הבינלאומיים, מדינות שונות נוטלות על עצמן מידות 
שונות של אחריות בינלאומית. מעצמות גדולות נושאות תכופות באחריות גדולה יותר. לכן, אנו 

מכנים את רמת האחריות השנייה בשם "אחריות מוגבלת".
הרמה השלישית היא האחריות לתיקון ולשיפור התקנות והכללים הבינלאומיים. במדיניות 
הבינלאומית, המעצמות הגדולות הן אלה שעושות היסטוריה. תופעת המעצמות הגדולות המתקנות 
את המערכת הבינלאומית היא כה שכיחה, עד שדוקטור קיסינג’ר הכריז ביצירת המופת שלו, 
דיפלומטיה: "משל היה הדבר חוק טבע, בכל מאה שנים צצה כמדומה מדינה בעלת עוצמה, רצון 

ותנופה אינטלקטואלית ומוסרית, המעצבת את המערכת הבינלאומית בהתאם לערכיה.”1    
קיסינג’ר רומז לכך שמבחינת המנהיגים הבינלאומיים מטעם עצמם, בהווה או בעתיד, תיקון המערכת 
הבינלאומית הוא באחריותם. המערכת הבינלאומית לעולם אינה קופאת על השמרים. מעצמות 
חדשות צצות, הטכנולוגיה מתקדמת, פריון העבודה החברתי מתפתח, סגנונות החיים משתנים, 
פילוסופיות וערכים חדשים נוצרים. כדי לשמר את ההגמוניה, על מנהיגי הקהילייה הבינלאומית 
להתאים את התקנות ואת הכללים הבינלאומיים לשינויים אלה, בהתאם לרצונם ולצורכיהם. 
מערכת שלום וסטפליה נשלטה בידי צרפת במאה השבע-עשרה, מערכת וינה, שהתבססה על הברית 
המרובעת במאה התשע-עשרה וההגמוניה האמריקאית, שהוקמה על חורבות שתי מלחמות עולם, 

כולן דוגמאות מוצלחות להיענות לאתגרים ולתיקון הסדר הבינלאומי.
בינתיים, מעצמות חדשות מקוות להביא לידי ביטוי את ניגודי העוצמה החדשים בסדר הבינלאומי. 
היסטורית, הקרע בין המבנה המעצמתי החדש לבין הסדר הבינלאומי הישן הוא המקור העיקרי 
לזעזועים במערכת הבינלאומית.2 אם אין סיכוי להתאים את הסדר החברתי הישן באמצעות רפורמות, 
אזי מדינות מהפכניות מסוימות נוטות להעדיף עיצוב מחודש משמעותי של הסדר הבינלאומי, 
בהתאם לערכים ולדפוסי עניין חדשים. צרפת המהפכנית, גרמניה ויפן במחצית הראשונה של 
המאה העשרים וברית המועצות בתקופת המלחמה הקרה, הן כולן דוגמאות לניסיון לעיצוב קיצוני 

מחודש של התקנות ושל הכללים הבינלאומיים. 
מובן מאליו כי המדינות המשמרות את ההגמוניה באמצעות תיקון הסדר הבינלאומי, הן אלה 
הלוחמות להשגת ההגמוניה באמצעות שינויו המוחלט של הסדר הבינלאומי. הן מסוגלות ושואפות 
למלא תפקיד מוביל במערכת הבינלאומית. לפיכך אנו מכנים את האחריות הבינלאומית השלישית 

בשם "אחריות ההנהגה”.  1.2 

.Henry A.Kissinger, Diplomacy, New York: Simon & Schuster, 1994, p.17  1
 Robert Gilpin, War and Change in World Politics, New York: Cambridge University Press, 1995,  2

.Chapter V



1.1

התפתחות אחריותה הבינלאומית של סין

נהוג לחלק את האחריות הבינלאומית לשלושה חלקים: "אחריות יסודית", "אחריות מוגבלת” 
ו”אחריות הנהגה”. חלוקה זו מתייחסת, בהתאמה, לעמידה באמנות הבינלאומיות, לתחזוקתן 

ולתיקונן. חלוקה זאת מבהירה את הדיון המורכב באחריותה של סין.

המלחמות הקולוניאליות באמצע המאה התשע-עשרה הרסו את הסדר הבינלאומי המקורי באסיה, 
וכרכו את סין במערכת מדינות לאום המבוססת על הדגם האירופי. תוכן האמנות הראשונות 
שסין חתמה עליהן עם המערכת הבינלאומית החדשה כלל ויתור על כמה מיליוני קמ”ר משטחה, 
ואובדן הדרגתי של ריבונות דיפלומטית, משפטית  ומסחרית, לרבות בנושא מכסים. כתוצאה 
מכך, במהלך העשורים הבאים, אחריותה הבינלאומית של סין התבטאה בעיקר בהקרבת קורבנות 
כמושבה. זיכרון ההשפלה ההיסטורי טבוע עמוק בתודעת בני סין, כך שהם ממשיכים לתעב 

התערבות בינלאומית מכל סוג. 

בה בעת, סין לא הייתה מסוגלת לעמוד באחריות היסודית של קיום רמת החיים של עמה, 
הגנה על זכויות האדם הבסיסיות ופיתוח כלכלי, בעיקר מחמת פגעי המלחמות הקולוניאליות 
והאמנות הקולוניאליות הנצלניות. מלחמות בלתי פוסקות ושבר כלכלי דרדרו את סין להיות 
מדינה כושלת, שממשלתה אינה מסוגלת להבטיח לעמה קיום בסיסי; עשרות מיליוני בני אדם 
נספו במלחמות וברעב. המצב נמשך כך עד לנקודת המפנה היסודית בשנת 1949, כאשר קמה 

הרפובליקה העממית של סין. 

אך בתקופה קשה מנשוא זאת, סין ביססה בהדרגה יחסים עם הקהילייה הבינלאומית המודרנית. 
סין החלה ללמוד ולאמץ את הכללים, את התקנות, את הנורמות ואת ערכיה של המערכת 
הבינלאומית המודרנית בתהליכי מהפכה ורפורמה. בני סין למדו בהתלהבות את המדע ואת 
הטכנולוגיות המתקדמות וכן את מוסדות המערב, והציבו לעצמם מטרה לצמוח ולהיות אזרחי 
"מדינה מודרנית” דוגמת בריטניה, ארצות הברית ויפן. אף שסין דורדרה והייתה למושבה 
מושפלת, היא המשיכה לשאוף להשתלבות במערכת הבינלאומית, בתקווה להיות חברה שווה 
בקהילייה הבינלאומית, וליטול על עצמה אחריות בינלאומית ראויה במאמצים גדולים. סין 
נמנתה עם החברות הראשונות בחבר העמים. במלחמת העולם השנייה, הייתה סין אחת מארבע 
בעלות הברית והקריבה קורבנות לאומיים גדולים, ובשנים שאחרי המלחמה היא נמנית עם חמש 
החברות הקבועות במועצת הביטחון של האו”ם. אחרי שהתעוררה מחלום האימפריה השמימית, 

סין מתאימה את עצמה לתפקידה החדש בקצב מרשים.

אחרי מלחמת העולם השנייה, שינתה התמוטטות המערכת הקולוניאלית האירופית את התקנות, 
את הכללים וכן את הערכים של המערכת הבינלאומית, ועיצבה מחדש, בכמה מובנים, את משמעות 
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האחריות הבינלאומית. במובן המשפטי לפחות, בוטלה מחויבותן של מדינות המזרח להקרבת 
קורבנות כקולוניות. מדינות אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית זכו לזכויות בסיסיות בינלאומיות 
שוות לאלה של מדינות המערב. אולם עבור הקולוניות לשעבר, שזכו עתה בעצמאותן, הסדר 
הבינלאומי בתקופת המלחמה הקרה נותר נוקשה. אף שארצות הברית וברית המועצות, המדינות 
ההגמוניות החדשות, ירשו את רוב כללי המערכת הבינלאומית האירופית המסורתית, הן יצרו 
שני גושים שונים במידה ניכרת זה מזה המעומתים ביניהם באמצעות הקמת בריתות, ארגונים 
בינלאומיים ומערכות אידיאולוגיות. מדינות שונות נהגו לבחור סוגי אחריות בינלאומית שונים 

כאשר בחרו להצטרף לאחד הגושים.
הרפובליקה העממית של סין, שהוקמה זה עתה, בחרה תחילה להצטרף אל הגוש הסובייטי, 
ונטלה על עצמה "אחריות מוגבלת” חשובה ובמידה מסוימת "אחריות הנהגה”. שתי המלחמות 
של התקופה – מלחמת קוריאה ומלחמת הודו-סין הראשונה, היו סמלי האחריות הבינלאומית 
של סין ככוח משמעותי בגוש הסוציאליסטי. סין תמכה ברפובליקה הדמוקרטית העממית של 
קוריאה, שלחמה בארצות הברית בשנות החמישים, וברפובליקה הדמוקרטית של וייטנאם, 
שלחמה ברשות הקולוניאלית במדינה, ועשתה זאת, בעיקר מתוך תחושת אחריות כמעצמה 
סוציאליסטית. סין האמינה שמוטלת עליה האחריות לשמר את ההישרדות, האחדות והפיתוח 
של המדינות הסוציאליסטיות בעולם ובייחוד של המדינות הללו השוכנות באסיה. סין עשתה 

זאת במחיר מעורבות עמוקה במלחמה הקרה ובהקרבת קורבנות גדולים.
החל משלהי שנות החמישים של המאה העשרים, נעשו סין וברית המועצות עוינות זו לזו יותר 
ויותר, עד שלבסוף נפרדו דרכיהן, מה שהביא לשינויים גדולים באחריות הבינלאומית של סין. 
סין לא נטלה עוד על עצמה את אחריות הברית כחברה בגוש הצבאי הסובייטי. היא שינתה כיוון 
והייתה למעצמה הסוציאליסטית של "העולם השלישי”. סין התרכזה בהרחבת יחסיה עם מדינות 
קולוניאליות לשעבר באסיה, באפריקה ובאמריקה הלטינית. בעולם השלישי, סין קידמה נורמות 
וערכים בינלאומיים כמו התנגדות לארצות הברית, לברית המועצות ולקולוניאליזם, ואת חמשת 
עקרונות הדו קיום בשלום, וסיפקה סיוע כלכלי למדינות רבות, למרות קשייה הכלכליים. סיועה 
הנדיב של סין תוגמל: בשנת 1971, הודות לתמיכתן של מדינות אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית, 
חזרה הרפובליקה העממית של סין לאומות המאוחדות. ליחסיה הקרובים של סין עם מדינות 
העולם השלישי הייתה השפעה רבה על המסורת הדיפלומטית של סין, שמורשתה ניכרת עד היום. 
מדיניות הרפורמה והפתיחות משלהי שנות השבעים הביאה את חזונה הבינלאומי של סין לעידן 
אחר, חדש. דנג-שיאופינג הצהיר הצהרה מהדהדת, שלפיה השלום והפיתוח הם שני הנושאים 
העיקריים של העולם. סין החלה לייחס לפיתוח הכלכלי קדימות על פני כל יתר יעדיה. בהתאם 
לקווים המנחים שהציבו את הפיתוח הכלכלי במרכז, פיתחה ממשלת סין תפיסה בנושא האחריות 
הבינלאומית, אשר נראתה לזרים מוזרה מעט. ממשלת סין הכריזה מפורשות שסין רואה בהעלאת 
רמת החיים של העם את האחריות הלאומית היסודית ואת הדרך העיקרית להגנת עליונותה של 
השיטה הסוציאליסטית. באמצעות שיפור הרמה הכלכלית בכללותה, סין תוכל להדגים את עליונותן 

של המדינות הסוציאליסטיות, ובכך תתרום לתנועה הסוציאליסטית הבינלאומית.
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במילים אחרות, השקפתה של סין לגבי האחריות הבינלאומית, מאז יישום הרפורמה ומדיניות 
הפתיחות, מתמקדת ב”אחריותה הבינלאומית היסודית” של סין ובפרט באחריותה לפיתוח כלכלי. 
מאחר שהיא מתמודדת עם נחשלות כלכלית, סין יצרה מגמה שלטת של דחיפות ומשבר השוררים 
מאז העידן הקולוניאלי. הממשלה והעם מאמינים שסין, הנהנית מאוכלוסייה עצומה אך לוקה 
ביסודות כלכליים חלשים, יכולה להיות חברה אחראית בקהילייה הבינלאומית, באמצעות האכלת 
עמה ופיתוחה של כלכלה לאומית דינמית. זאת ועוד, אם סין תממש בהצלחה מודרניזציה מקיפה, 

היא תוכל לסייע בביסוס התנועה הקומוניסטית הבינלאומית הנמצאת עתה בשפל.

הרפורמה הכלכלית בסין זכתה בהצלחה רבה יותר מהצפוי. במשך יותר משלושים שנה, כלכלת 
סין הייתה עדה לשיעור צמיחה שנתי ממוצע של כעשרה אחוזים לערך, מה שהוביל להכפלה 
מהירה של כלכלת סין. רוב יעדי הפיתוח של כלכלת סין, שהציב דנג-שיאופינג, הוגשמו לפני 
הזמן. התוצר המקומי הגולמי של סין, שהיה במקום החמישה-עשר בעולם בשנת 1978, היה 

בשנת 2010 במקום השני בעולם, כאשר הקדים אותו רק התוצר הגולמי של ארצות הברית. 

אחרי שנות התשעים, הנס הכלכלי הסיני החל לעורר בהדרגה דיונים בעולם המערבי על אודות 
אחריותה הבינלאומית של סין. בהיותה הגמוניה עולמית, ארצות הברית היא הרגישה ביותר 
לצמיחתה המהירה של סין. מצד אחד, מלומדים אמריקאים והתקשורת האמריקאית החלו לחזות 
תוצאות שונות לגבי צמיחתה של סין ויצרו תמונות כאלה ואחרות של "תיאוריות האיום הסיני”. 
מצד אחר, כמה פקידי ממשל אמריקאים דורשים מסין ליטול "אחריות בינלאומית” גדולה יותר 
בהתאם לעלייה בעוצמתה. אולם אחריות בינלאומית זאת מבוססת על כללי המערכת הבינלאומית 

של הקפיטליזם הליברלי, שהוגדרו על ידי המנצחת במלחמה הקרה.

כבר באוקטובר 1994, מיד אחרי סיום המלחמה הקרה, ציין מזכיר ההגנה דאז בממשל הנשיא 
קלינטון, ויליאם פרי, את חשיבותם של יחסי ארצות הברית וסין, בנאום שנשא באוניברסיטת 
ההגנה הלאומית של צבא השחרור העממי.3 בנאום שנשא בסיאטל, וושינגטון, באוקטובר 1995, 
על מדיניות הקרבה האמריקאית כלפי סין, ציין פרי שאסטרטגיית קרבה היא הברירה הטובה 
ביותר לסין, והיא תבטיח את היותה חברה אחראית בקהילייה הבינלאומית.4 בשנת 1997, סקירת 
אסטרטגיית הביטחון הלאומי האמריקאי וסקירת ההגנה הארבע-שנתית, שפורסמו על ידי משרד 
ההגנה האמריקאי, הזכירו את חשיבותה של סין ואת הציפייה ממנה שתהפוך לחברה אחראית 
בקהילייה הבינלאומית. עוזר מזכיר ההגנה לשעבר, ג’יימס קלי, הציג השקפה מציאותית וצנועה 
יותר על סין. בעדותו בפני ועדת יחסי החוץ של הקונגרס ב-2001, נאמר כי "עלינו לשים לב 
לתשובתה של סין אלינו. אנו מעודדים את סין לבחור דרכי פעולה המשקפות את מעמדה ואת 

אחריותה הבינלאומית.”

 See Liu Liandi, Selected Important Documents on China-US Relations (<ZHONG MEI GUAN  3
 XI ZHONG YAO WEN XIAN ZI LIAO XUAN BIAN>), Beijing: Current Affairs Press, 1996,

 .pp. 391-392
4  שם, עמ’ 451. 
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אסטרטגיית סין בתקופת ממשל הנשיא קלינטון הייתה נטולת כיוון אסטרטגי ברור. נוסף על 
כך, אחרי כניסתו לתפקיד, ג’ורג’ בוש ראה בסין יריבה אסטרטגית וניהל נגדה אסטרטגיית הכלה 
מונעת. כתוצאה מכך, התפיסה החיובית, יחסית, של “אחריותה של סין”, מוכרעת תכופות על ידי 
“תיאוריית האיום הסיני” וטיעונים שליליים אחרים. בתקופת הכהונה השנייה של בוש, ארצות 
הברית המשיכה לכוונן את עמדתה האסטרטגית ואת מדיניותה כלפי סין, והפכה את אחריותה 
של סין למגמה השלטת במדיניות ה“קרבה” האמריקאית כלפי סין. בשנת 2005 בוש עצמו 
הציע להתקרב אל סין בדרך פתוחה ובונה. מזכירת המדינה סוזן רייס אמרה שארצות הברית 
מקווה שסין תוכל להפוך לאחת משותפותיה הבינלאומיות וליטול על עצמה אחריות בינלאומית 

התואמת את יכולותיה.

בנאומו המפורסם “לאן פני סין: האם מחברות  לאחריות?”, פנה סגן מזכיר המדינה, רוברט ב. 
זליק, לסין בבקשה שתהפוך ל“בעלת עניין” אחראית בקהילייה הבינלאומית. מאוחר יותר נכלל 
הביטוי “בעלת עניין” בהגדרת אסטרטגיית הביטחון הלאומי האמריקאי לשנת 2006, והפך רשמית 
לעמדה האמריקאית כלפי סין. לצד זאת, דוח “פרויקט פרינסטון”, שפורסם ב-27 בספטמבר 
2007, ושיקף את הדעה השלטת בקרב כלל האליטות האמריקאיות ואף אפשר שהשפיע עמוקות 
על אסטרטגיית הביטחון הלאומי האמריקאית, טען כי, “ארצות הברית אינה צריכה לשאוף לבלום 
או להכיל את סין, אלא לסייע לה להגשים את שאיפותיה הלגיטימיות במסגרת הסדר הבינלאומי 

הנוכחי ולהפוך לבעלת עניין אחראית.”

מכאן והלאה, הביטוי “בעלת עניין אחראית”, שארצות הברית אחראית לו, נהפך למילת מפתח 
בדיונים על סין בקהילייה הבינלאומית. ארצות הברית המשיכה להפיץ את הביטוי ומדינות ואזורי 
עולם אחרים הלכו בעקבותיה. במצב זה, “אחריותה של סין” הייתה למרכיב המכריע בסביבת 

דעת הקהל הבינלאומית העיקרית שמולה ניצבת סין.

בעקבות המשבר הכלכלי הבינלאומי, התרבו במערב הדיונים על אודות תפקידה של סין. ב-15 
בספטמבר 2009 קרס בנק ההשקעות האמריקאי “ליהמן ברדרס”, שפעל במשך 158 שנים. בעיית 
“משכנתאות הזבל” במערכת הבנקאות האמריקאית התפתחה למשבר כלכלי עולמי, אך השפעותיו 
על סין היו קטנות יחסית. ציפיות הקהילייה הבינלאומית מסין גברו, ותמציתן, בניסוח רעיון קבוצת 
השתיים (G2) או Chimerica, הועלתה בגיליון יולי-אוגוסט 2008 של המגזין “יחסי חוץ” על ידי 
פרד ברגסטן, מנכ”ל “מכון פיטרסן לכלכלה בינלאומית” בוושינגטון. ברגסטן האמין שבמקום 
להתעכב על סוגיות דו צדדיות ולהתלונן זו על זו, על ארצות הברית לחתור לפיתוח שותפות של 
אמת עם סין, כדי להגיע למנהיגות משותפת במערכת הכלכלה העולמית. לאחרונה ראוי לציון 
מאמר שפרסמו במשותף ב“וושינגטון פוסט” ג’סטין יפו לין ורוברט ב. זליק, “התאוששות על 
גלי קבוצת השתיים” (“Recovery Rides on the G2”). המחברים ציינו שכדי לאושש את 
כלכלת העולם, על סין וארצות הברית, שתי המעצמות הכלכליות, לשתף פעולה ולהיות למנוע 
של “קבוצת העשרים”. בלא G2 חזקה, G20 עתיד לאכזב את העולם. זאת ועוד, פרופסור ניל 
פרגוסון מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד, העלה את רעיון “סינאמריקה”. 
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להשקפתו, סין וארצות הברית נכנסו ל”עידן סימביוטי” ועליהן לשתף פעולה זו עם זו, כאשר 
ארצות הברית היא הצרכנית הגדולה בעולם וסין הנה החסכנית הגדולה. ארצות הברית אחראית 

לצריכה ואילו סין אחראית על הייצור. 

בשנת 2009 הציג המלומד הבריטי מרטין ז’אק, בספרו “כאשר סין תשלוט בעולם”, תיאוריה 
שיטתית שלפיה סין חולפת על פני ארצות הברית.5 השבועון ניוזוויק פרסם מאמר על ספר זה, 
שכותרתו: “זהו עולמה של סין. אנחנו רק חיים בו”.6 העם הסיני מצא את עצמו לפתע כמי 
שנחשב למחסל ההגמוניה המערבית ולחלוץ של מערכת בינלאומית חדשה. תפקיד חדש זה 

הפתיע את רוב הסינים. 

 See Martin Jacques, When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End  5
 .of the Western World, Allen Lane, 2009

Rana Foroohar, ”It’s China’s World We’re Just Living in it, “http://www.newsweek.  6
.com/2010/03/11/it-s-china-s-world-we-re-just-living-in-it.html



 1.2

הוויכוח על אודות אחריותה של סין וטבעה

האם סין היא מעצמה אחראית? אחרי שזליק העלה את רעיון “בעלת העניין”, נהפכה סוגיה 
זאת למוקד החקירה הצולבת שהמערב מפנה כלפי סין. העם הסיני מגלה שבכל הנוגע לסוגיות 
מיאנמר, סודן וזימבבואה, לסוגיות הגרעין הצפון-קוריאני והאיראני, לסוגיות ההתחממות הגלובלית 
והסביבה, לסוגיות שער המטבע הסיני ומאזן הסחר העולמי ולסוגיית השקיפות הצבאית, המערב 
מזכיר תמיד לסין את “אחריותה”. מדינות המערב הכינו רשימת סוגיות ארוכה, שבכולן סין 

נדרשת להסכים, כדי להפגין גישה “אחראית”.

בעיני סינים רבים, חקירה צולבת זאת אינה הוגנת. הן מההיבט ההיסטורי והן מההיבט המעשי, 
סין היא בעליל מעצמה המוכנה ליטול אחריות. פיתוחה הכלכלי של סין והישגיה בהקלה על 
העוני, הם עדויות לאחריותה של סין כלפי הקהילייה הבינלאומית. אפילו בזמנים קשים, סין 
דבקה בעזרה הרבה והנרחבת שהיא מגישה למדינות אחרות. סין נוטלת על עצמה תמיד אחריות 
בינלאומית, על פי יכולותיה ובהתאם לאמנת האומות המאוחדות ולכללים של מוסדות האו”ם 
הרלוונטיים. סין ידועה בציותה למשפט הבינלאומי ולאמנות הבינלאומיות. התעלמות המערב 
מהישגים אלה ומשחקו החוזר ונשנה בקלף אחריותה הבינלאומית של סין, הם השמצה הנובעת 
מדעה קדומה מושרשת. סינים רבים מאמינים ש”אחריותה הבינלאומית” של סין היא העמדת 
פנים של המערב בניסיון לפתות את סין להקריב את האינטרסים הלאומיים העיקריים שלה, או 

אפילו לבלום את התקדמותה.

לסיכום, סין מהצד האחד ומדינות המערב מהצד האחר דבקות בטיעוניהן הסותרים אלה את אלה 
על אודות אחריותה של סין. הוויכוח מבלבל, מאחר שהוא מערב כמובן מאליו מעט קונצנזוס, 
כמה מחלוקות, הבדלים בהבנה של הדברים ומגוון של רגשות העומדים מאחורי כל זאת. שלוש 
רמות האחריות: “אחריות יסודית”, “אחריות מוגבלת” ו“אחריות הנהגה”, יסייעו לנו להבהיר 

את טבע הדיון על אודות אחריותה של סין.

ברמת “האחריות היסודית”, יש למעשה בין סין למערב יותר הסכמה ממחלוקת. רוב מדינות 
המערב מודות בכך שמאז הנהגת הרפורמה ומדיניות הפתיחות, סין היא דגם למדינות מתפתחות 
בהעלאת רמת החיים של עמה ובהגנה על זכויותיהם היסודיות. סין גם מקפידה לציית לחוק 
הבינלאומי, ומתאמצת בלי הרף להשתלב בארגונים בינלאומיים ולמלא בהם תפקיד. סין מעודדת 
את ערכי שוויון הריבונות והדו קיום בשלום, ובונה לעצמה מוניטין בקרב מדינות אסיה, אפריקה 
ואמריקה הלטינית. זאת ועוד, סין טוענת שהיא מקבלת על עצמה את הערכים האוניברסליים 

של החברה המודרנית.

ברמת האחריות היסודית, המחלוקות בין סין למערב מתמקדות בנושא זכויות האדם, לרבות 
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האוטונומיה של קבוצות אתניות. סלע המחלוקת הוא בשאלה, האם המדינה רשאית לחצות את 
גבולה הלאומי לצורך הבטחת זכויות האדם הבסיסיות. מתום המלחמה הקרה, מדינות המערב גילו, 
תכופות, מעורבות בתנועות של אוטונומיה לאומית במדינות אחרות ובפעילויות בדלנות פנימית 
בהן. ברור מאליו שסין אינה מסכימה לערך הבינלאומי החדש: “זכויות האדם מעל הריבונות”. 
כקולוניה למחצה בעברה, סין טוענת שכבוד לריבונות לאומית בעולם של תלות הדדית, ולשלמות 
טריטוריאלית, הוא האמנה היסודית ביותר של המערכת הבינלאומית המודרנית, וסילוקה יחבל 
בשורש המערכת הבינלאומית. מדינות המערב, הקולוניאליסטיות בעברן, מורגלות בהתערבות, 
וטוענות שמדינה שאינה מסוגלת לעמוד במחויבויותיה בהתאם לנדרש על פי תקן “המגמה 
השלטת”, תוכפף לבוררות בינלאומית.  מאחר שהן חלוקות על ערכי האחריות היסודית, סין 

ומדינות המערב מאשימות זו את זו תכופות ביתר ובחוסר התערבות. 

ברמת “האחריות המוגבלת”, המחלוקת מתרכזת בקני מידה מנוגדים להערכת עוצמתה הלאומית 
של סין. מדינות המערב מגדירות את אחריותה הבינלאומית של סין, תוך התבססות על כלל עוצמתה 
הלאומית. בעיני מדינות המערב, סין היא כבר הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, ועליה ליטול על 
עצמה אחריות חיצונית בהתאם, לרבות תשלום דמי חבר גבוהים יותר לארגונים בינלאומיים, 
הגברת סיוע החוץ, נטילת חלק ביותר מבצעים לשמירת שלום, עמידה ביותר מחויבויות לצמצום 
פליטת פחמן וכיוצא באלה. מכל מקום, כאחת מ”בעלות העניין” החשובות ביותר בקהילייה 

הבינלאומית, על סין לספק “מוצרים ציבוריים” בהתאם למעמדה הכלכלי.   

אולם רוב הסינים מאמינים שסין תיאלץ ליטול על עצמה אחריות מיותרת, אם סך ממדי כלכלתה 
הלאומית של מדינתם ייחשב לקנה המידה היחידי למדידת עוצמתה הלאומית. תחושת המשבר, 
ששורשיה נטועים בעידן הקולוניאלי, מעצבת עדיין את זהותם העצמית של האינטלקטואלים ושל 
הציבור בסין. הסינים נוהגים להתבונן בימים שלפני מלחמות האופיום, כאשר התוצר המקומי 
הגולמי היה ראשון בעולם, אך סין הובסה בקלות בידי כוח המשלוח הבריטי. ההשפלה הכרוכה 
בהיות מדינתם גדולה אך חלשה, טבועה עמוק בתודעת העם הסיני. סינים רבים טוענים שסין עדיין 
אינה מעצמת-על, מאחר ששיעור תוצרה המקומי הגולמי לנפש נע סביב המקום המאה בעולם. 
היסטורית, רבים מפקפקים גם בתבונת “הידוק החגורה” בעתות של קשיים כלכליים, לצד מתן 
סיוע למדינות אחרות. תחושת הבדלנות שהסינים מורגלים בה, הודגמה בבירור כאשר סך התוצר 
המקומי הגולמי של סין עלה על זה של יפן והיה לשני בעולם. בהשוואה לכיסוי התקשורתי הנרחב 
ברחבי העולם, התקשורת הסינית הייתה שקטה למדי. רוב הסינים היו שקועים יותר בדאגה מפני 
אסונות טבע וקשיים מבית, שהתחוללו ללא הרף ברחבי סין. הם מאמינים שנותרה לסין כברת 
דרך ארוכה. הכותרות שפשטו בעיתונות המערבית בבשורת “היסט מוקד העוצמה העולמית”, 

נחשבו משונות ולא בִעתן בעיני הסינים.

האליטות הסיניות הבינו ככל הנראה את ההבדלים שבין השקפתה של סין לבין השקפת המערב 
על סין; מצד אחד, כלכלת סין עדיין אינה מפותחת באמת ומצד אחר, היא ענקית ובעלת חשיבות 
מרכזית. אחרי המשבר הכלכלי העולמי הרחיבה סין, באופן מוגבל, את אחריותה החיצונית. 
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ממשלת סין הגבירה את הסיוע לאפריקה ולאסיה ומחלה על חובות עצומים של מדינות נחשלות; 
התקשורת הסינית דיווחה בגאווה על תרומתם של צוותי הסיוע והצוותים הרפואיים הסינים 
בעקבות רעידת האדמה בהאיטי; סין ניאותה גם להעלות את תרומתה לקרן המטבע הבינלאומית; 
סין שיגרה שליחים מיוחדים לאפריקה ולמזרח התיכון, זאת, נוסף על מאבקה לשמר את שיחות 
ששת הצדדים בסוגיית צפון-קוריאה; צבא השחרור העממי שיגר אניות מלחמה למאבק בשודדי 

הים הסומלים – מבצע צבאי נדיר, הראשון מעבר לים, זה יותר מעשרים שנה.

לסיכום, בנוגע ל”אחריות מוגבלת”, ממשלת סין אכן נוטלת על עצמה יותר מחויבויות בינלאומיות, 
בהתבסס על כך שעוצמתה הלאומית של סין גוברת. אולם, על ממשלת סין לאזן בין דחיפות 
חיצונית לאדישות פנימית, ולהתמקד יותר באיזון בין המחויבויות לבין הזכויות המתרחבות. 
האדישות הסינית בנוגע לתיאוריה המערבית על “אחריות סין” אינה נובעת רק משיפוט מפוקח 
של סין, אלא גם מתוך הספק: האם סין יכולה לזכות בזכויות תואמות, כאשר היא נוטלת על 

עצמה יותר אחריות.

לבסוף, בנוגע ל”אחריות הנהגה”, מדינות המערב נגועות בחרדה עמוקה. האם סין עתידה 
לאתגר את הסדר הקיים? שאלה זאת מרחפת כרוח רפאים. כאשר בני המערב שואלים האם סין 
היא מעצמה אחראית, השאלה האמיתית המטרידה אותם בעמקי לבבם היא, האם סין מהווה איום 
חתרני. כדי לבטל את החרדה הנובעת מאי-ודאות זאת, מדינות המערב הכינו רשימת דרישות 
ארוכה והן תובעות מסין לעמוד בה. הדבר דומה לנערה חסרת ביטחון המציגה לארוסה רשימת 
דרישות ארוכה. הדרישות הן קשות לרוב, קצרות ימים וקשה לעמוד בהן. סין אינה בשום אופן 
נסיך חלומות כל-יכול, המסוגל להשלים כל משימה. חוץ מזה, בהנחה שדרישות אלה יבואו על 

סיפוקן, האם תיעלם האי-ודאות בנוגע לעתיד?

תחושת האי-נוחות של מדינות המערב באה לידי ביטוי בעיקר בסוגיית עוצמתה הצבאית העולה 
של סין. מדינות המערב דורשות שוב ושוב מסין להבהיר את מטרת הוצאותיה הגוברות על כלי 
נשק וצבא. עבור הסינים, שאלות אלה הינן מובנות מאליהן. מובן מאליו כי בהיותה מעצמה 
כלכלית, סין ראויה ליכולת הגנה לאומית תואמת, כמו ארצות הברית, בריטניה וכל מדינה נורמלית 
אחרת. סין אינה מיליטנטית. הן הממשלה והן הציבור מתרכזים בפיתוח הכלכלי ולא במרוץ 
החימוש. לא הגיוני לדרוש מסין להישאר “ענק צולע” לנצח – אפילו יפן מנסה לתקן את חוקתה 
ולהפוך ל”מדינה נורמלית”. העם הסיני מזהה בשאלה זאת הבאה מן המערב – עלבון ועוינות. 

מצד אחר, העם הסיני אחוז דיבוק אחר של תחושת אי-ביטחון רגשית. מאז העידן הקולוניאלי, 
יש לסין השקפה רגישה על יחסיה עם המערב. סין ניסתה בכנות להשתלב במערכת הבינלאומית, 
שם נמצאו לה הזדמנויות לצמיחה. אך הדרישות הקשות שהציב לה המערב, הפכו בעיני סינים 
רבים לסירוב במסווה, או אפילו למזימה לדכא את סין. זכר ההשפלות שספגו מהקולוניאליזם 
המערבי במאה הקודמת,  עשוי בקלות להשתלט על התודעה הסינית. כדי לשרוד זמן רב בסביבת 
חיים קשה, הסינים הם מציאותיים מלידה. הם אינן מוכנים עוד להפקיד את הגנת האינטרסים 

היסודיים שלהם בידי תיאוריה, אידיאולוגיה, או הטפת מוסר כלשהי.
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התחושה הסינית מודגמת בבירור בסוגיית שער החליפין של המטבע הסיני, הרנמינבי או היואן. 
ארצות הברית לוחצת על סין בשנים האחרונות בדרישה לשערך את ערך המטבע יחסית לדולר 
האמריקאי, כדי “להשיב את האיזון למערכת הסחר העולמי”. מנקודת מבט רציונלית, כלכלנים 
וקובעי מדיניות סינים מסכימים כי מאזן תשלומים בינלאומי מאוזן יותר מעודד פיתוח כלכלי 
בריא יותר. למטרה זאת, ובמשך שנים אחדות, סין ייספה את המטבע שלה ב-20 אחוז. אך האם 
הדברים פשוטים כל כך? בעוד הכלכלנים מנתחים את היחסים המורכבים בין שערי החליפין 
לסחר, הסינים דנים באינטרנט במקרה פשוט בהרבה: בשנות השמונים, יפן בשיאה נכנעה ללחץ 
מדינות המערב בסוגיית שערי החליפין וייספה את הין בחדות, מה שהוביל לבועה כלכלית טרגית 
ושם קץ לצמיחה שהתמשכה שלושה עשורים. סינים רבים קוראים להיזהר מסכנת הגרסה הסינית 
של “הסכם פלאזה”. המערב מועד להפעיל באנוכיות את התעלול הישן, כדי להגן על ההגמוניה 

שלו ולדכא את הכלכלה המבטיחה מכולן.  

בדיוק כמו החברה האנושית, הקהילייה הבינלאומית רוויה מחלוקות. בשלוש רמות האחריות: 
“אחריות יסודית”, “אחריות מוגבלת”, ו”אחריות הנהגה”, השקפותיהן של סין ושל מדינות 
המערב על אחריותה הבינלאומית של סין הינן לעתים קרובות שונות זו מזו. השוני נגרם במידה 
רבה מחמת ערכים שונים המושרשים בזיכרונות היסטוריים שונים, באופי הלאומי ובמצב הנוכחי. 

אך מה שנוטים להתעלם ממנו לעתים קרובות הוא שבכל רמה, סין ומדינות המערב מסכימות אלה 
עם אלה במידה ניכרת. סין מכירה בחוקים, בערכים ובנורמות היסוד של המערכת הבינלאומית 
המודרנית, והמערב מסכים גם הוא שסין היא מדינה המצייתת לכללים הבינלאומיים. סין מקדמת 
סיוע חוץ ושיתוף פעולה ביטחוני בהתאם לצמיחת עוצמתה הלאומית, ושומרת בקפידה על מאזן 
ההתחייבויות והזכויות. סין הבהירה שוב ושוב שהיא נהנית מהמערכת הבינלאומית הקיימת ומגנה 
עליה, ומשתדלת להימנע מפגיעה בכללים הבינלאומיים. סין עשתה מאמצים ניכרים בסוגיית 
אחריותה הבינלאומית. אם המערב יוכל להתעלם מרגשותיו המושרשים עמוק, הוא יהיה מסוגל 
להכיר בתבונה במאמצים אלה, להגביר את ההבנה ההדדית של הרעיונות, ולסלק את המחלוקות 

בין שני הצדדים, תוך התבססות על  קונצנזוס מתרחב.
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 המניעים המציאותיים ומאפייניה ההיסטוריים 
של סין כמעצמה אחראית

העם הסיני שאף תמיד למלא את משימותיו ההיסטוריות בשמירת השלום, בקידום הפיתוח העולמי 
ובמימוש פעיל של אחריותו הבינלאומית בהתאם לעוצמתו הלאומית. העולם כולו, החל בשכנים 
הקרובים וכלה בארצות מרוחקות, היה עד לכך שסין ממלאת את חובותיה בתחומי הכלכלה 
ובתחומי הביטחון, בנושאי הפחתת העוני ובנושאים של פיתוח משותף. כולם נהנו מתרומתה של 
מעצמה אחראית זאת. למן העת העתיקה, הסינים מאמינים בהרמוניה ובשיתוף פעולה, ומדגישים 
שעל המדינה לכבד מדינות אחרות תחת שתכפה ותאיים עליהן, בלי קשר לגודלן היחסי. כמו 
כן, הסינים מעריכים את רוח “הוקרת האדם מרחוק” ואת “הערכת המעלה מתוך ריסון הכוח” 
ומדגישים את נטייתם למוסר ואת העדפתם אותו. סין המודרנית מדגישה את השלום, את שיתוף 
הפעולה והפיתוח, ועומדת על ניהול מדיניות חוץ עצמאית של שלום ושל פיתוח בדרכי שלום. 
בהיותה המדינה המתפתחת הגדולה בעולם ושותפה יוזמת בקהילייה הבינלאומית, המושפעת על 
ידי תרבותה המסורתית והמצב הנוכחי, על ידי השקפתה הדיפלומטית וזהותה הבינלאומית, סין 

הפכה לשחקנית יוזמת על במת העולם כמעצמה אחראית.



 2.1

השפעתה ההיסטורית של תרבות מסורתית

דרישות המצב הבינלאומי המשתנה ואינטרסים לאומיים כמו גם מניעים פנימיים, גילויי תרבות 
היסטורית חיצוניים ורוח לאומית, כולם אחראים לכך שסין נוקטת מדיניות חוץ רודפת שלום 
ונוטלת על עצמה אחריות בינלאומית כמעצמה בינלאומית. סין נהנית מהיסטוריה ומתרבות 
עשירות ומעמיקות המכילות הגות פילוסופית שעיקרה מתינות פנימית, והאתיקה המדינית שלה, 
לצד ההגות והאידיאולוגיה, עולות בקנה אחד עם העדפת “שלטון נדיב” על פני “שלטון בכפיה”; 
סין טוענת ש”את השנוא עליך אל תעשה לחברך” וכי “אם תושבי ארצות שכנות אינם משבחים 
אותך, עליך לטפח את הפיתוח האזרחי במדינתך כדי למשוך אותם”. היא לעולם אינה נוקטת 
יוזמה ביצוא ערכיה. לתרבות סין נודעת השפעה בלתי מורגשת על היווצרותה של תרבות מזרח 
אסיה. במדיניות החוץ, סין נוהגת תמיד בפתיחות כלפי ארצות שכנות ואפילו מרוחקות כמו 
מדינות אירופה. כאשר הגיע מרקו פולו לסין, חצר הקיסר כיבדה אותו והעניקה לו מעמד רשמי. 
קשריה התרבותיים הקרובים של סין עם שכנותיה סייעו ליצירה הדרגתית של מעגל תרבותי 

סיני, שהדגיש מאוד את ערכי “שיתוף הפעולה, ההרמוניה, הכבוד והאמון”. 

 2.1.1

השקפה הרמונית ושיתוף פעולה

ההשקפה ההרמונית ושיתוף הפעולה של התרבות הסינית באים לידי ביטוי באופן מתמשך. 
כתמצית התרבות המסורתית, תפיסת ההרמוניה ושיתוף הפעולה משפיעים ישירות על מדיניות 
החוץ הסינית, שעיקרה שלום וידידות ואשר עיצבה את הדימוי 

שלה כמדינה אחראית.
בני סין הם חסידי היופי הטבעי. לאו דזה הדגיש את רעיון 
“ההרמוניה בין האדם לטבע,” ואמר: “בני אדם מבקשים 
להידמות לארץ, הארץ לשמים, השמים לטאו, והטאו לטבע. 
בני האדם הם חלק מהטבע וכפופים לכללי הטאו, כמו כל דבר 
אחר, מה שעולה בקנה אחד עם רעיון ההרמוניה בין האדם 
לסביבה.” ג’ואנג דזה אמר: “אני נולד עם היקום ועולה בקנה 
אחד עם הכל,” היינו – האדם שייך לטבע ועליו להיות חלק 
מהיקום. הסינים הקדומים פיתחו באמצעות תצפיות פנולוגיות 
לוח שנה בן עשרים וארבעה מועדי חמה ומצאו כי יצורים 
חיים ניחנים במאפייני הטבע: אביב – לידה; קיץ – צמיחה; 

לאו דזה - ידוען סיני עתיק
(מתוך קטע נייר בוזהו)


