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סיפוח רע לישראל

כשהימין המתנחלי מדבר על החלת ריבונות על השטחים או חלקם, הם מתכוונים לסיפוח 

חד צדדי ומסוכן. תפקיד הממשלה המתגבשת הוא לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, 

להושיט יד לשלום, ולקדם תהליכי מו״מ להסכמות מדיניות. הממשלה מוכרחה להתחייב 

שלא לבצע שום מהלכים חד צדדיים של סיפוח שטחים.

סיפוח חד צדדי זה אסון למדינת ישראל, והנה הסיבות למה:

הפקרות מדינית
חורבן הדמוקרטיה: סיפוח חד צדדי מבטיח שמדינת ישראל תחדול מלהיות •

מדינה דמוקרטית. משמעות הסיפוח הוא סיום הסטטוס הזמני של הכיבוש, 

וקיבוע השליטה על מיליוני פלסטינים ללא מתן מעמד, אזרחות וזכויות 

שוות. 
מהלך חד צדדי וללא הסכמה: קביעת עובדות בשטח במעמד צד אחד כמוה •

כהצהרה שפניה של ישראל אינם לשלום. סיפוח עתידי של חלק מהגושים 

לישראל חייב להיעשות אך ורק במסגרת מו"מ על הסכם מדיני ועל בסיס 

של חילופי שטחים, כך שיסדיר רשמית ובהסכמה את גבולותיה הסופיים של 

מדינת ישראל.
פגיעה אנושה בפתרון 2 המדינות: סיפוח ההתנחלויות יבתר את הגדה •

המערבית, וימנע רצף טריטוריאלי פלסטיני שדרוש על מנת להגיע בעתיד 

לפתרון מוסכם של שתי מדינות לשני העמים.

הפקרות ביטחונית
סכנת הסלמה ביטחונית: מהלך חד צדדי עלול להתסיס את הרחוב •

הפלסטיני ולגרור את האזור לסבב אלימות נוסף, כפי שכבר חוזרים 

ומזהירים בכירי מערכת הביטחון.



חיזוק הקיצוניים הפלסטיניים: סיפוח חד צדדי, ללא מו"מ, הוא בגדר •

תקיעת אצבע בעיני המתונים בצד הפלסטיני שעדיין מאמינים בהידברות 

ובפתרון שתי המדינות, וחיזוק הקיצונים שתומכים בהמשך המאבק נגד 

ישראל.

הפקרות בינלאומית
פגיעה ביחסים עם מצרים וירדן: סיפוח יוביל לפגיעה חסרת תקדים •

ביחסים עם מצרים וירדן, שעימן ישראל חתמה על הסכם שלום, ושלא יוכלו 

להשלים עם סיפוח חד צדדי.
משבר בינלאומי: סיפוח שטחים כבושים והחלת ריבונות בהן מנוגדים לחוק •

הבינלאומי. סיפוח חד צדדי שאינו מוסכם ולא נעשה במסגרת חילופי 

שטחים, לא יוכר ע"י ידידות ישראל התומכות בפתרון שתי המדינות ויוביל 

את ישראל למשבר בינלאומי חריף. 
העצמת תנועות חרם: במקום להתעקש על הפרדה מוסרית וצודקת בין •

מדינת ישראל הריבונית והלגיטימית לבין השטחים הכבושים וההתנחלויות, 

הממשלה מטשטשת את הגבול בין השניים ובכך מחזקת את התנועות 

הקוראות להחרים את ישראל ומאותתת לעולם שדין ישראל כדין השטחים 

הכבושים. סיפוח ייתן עוד זריקת עידוד משמעותית לתנועות החרם 
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כשהימין המשיחי מקדם סיפוח, הוא שולח מסר לאזרחי ישראל, 

לפלסטינים ולעולם כולו שישראל מעדיפה את המשך הסכסוך המדמם 

ומדיניות אפרטהייד על פני דמוקרטיה ושלום.

אסור לתת לזה יד!


