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שלת ה פלסטין ממ ת תהי שי  חופ

קליטה. בעניני
 לעמי־ מדינת־־פלסטין של המיוחדת בזיקתה תביר אמנת־האיחוד

מעשי. ביטוי זו לזיקה לתת בדי יופעלו האיחוד ומכשירי ערב,
 זו לקליטה האחריות ומלוא ערביים, מהגרים בקליטת חופשית תהיה מדינת־פלסטין

עליה. תחול
 פליטי בעית לחיסול המשותפת באחריותן מבירות המדינות שתי

 כהשתתפות האיחוד, ממשלת מטעם מיוחדת רשת תוקם פלסטין.
 הרוצים הפליטים כל של ושיקומם קליטתם לשם המדינות, שתי נציגי
 שתי ותמיכת בינלאומיות קרנות כעזרת פלסטין, מדינת בשטח בכך

המדינות.
 במוסדות להשתתף חופשיים יהיו ערבי, ממוצא ישראל ותושבי פלסטין, תושבי

העדות. ושאר הדרוזים בידי תהיה מקבילה זכות והנצרות. האיסלאם של הבינלאומיים
★ ★ ★

אזרחות שותפת, תה<ה ה  התועובות מ
ד ת ד ר פ נ ^ ה י ה ת

 שום יהיו לא האיחוד. דרכוני את וישאו האיחוד, אזרחי יהיו המדינות שתי תושבי
באחת. המדינות בשתי האיחוד, שטחי בכל האיחוד אזרחי כל של חופשית לתנועה הגבלות

: • כש* שנכדתה משכיתרדהנשק ם י י ר צ דפוב* לחלכה מ
 צבאית. רודנות למעשה ליקה, י* הגדולה בריטניה כין עתו י

 פיני: הצי-אי כולל השטה, בהו!* ששמי שודדי-הים כין
 המשוע* האוכלוסיח .386,198 ה* .16,000 כולל: שטח זה.

.20,000,000 דת: האזיי, .105,000 אוכלוסיה:

 זכות־התושכות פלסטין. או ישראל תושב יהיה האיחוד אזרח בל
 כתחום להתישב רשאים יהיו לא אחת מדינה ותושבי נפרדת, תהיה

זו. מדינה ממשלת מטעם מיוחד היתר ללא השניה המדינה
השניה. המדינה בתחום האחת המדינה תושב של קרקעות רכישת לגבי הדין הוא

★ ★ ★

ש ת כל של מקומות־הקוד תו יהיו הד
שלת כפופים האיחוד. לממ

 בתחום הנמצאים הדתות, כל של מקומות־הקודש על לפקח הסמכות ממשלת־האיחוד בידי
 אזרחי לכל אלה במקומות הפולחן ולחופש החופשית לגישה תערוב והיא המדינות, שתי

זרות. מדינות ואזרחי האיחוד
★ ★ ★

שלת ם תזדהה האיחוד ממ עת־ ע תנו
ד חוו שי ה עמי של ה ואפריקה. אסי

 לשלום השאיפה על מבוססת תהיה איחוד־־הירדן של מדיניות־החוץ
ותרבותי. בלבלי בטחוני, במערך עמיו בל והשתלבות השמי במרחב

 השמיות המדינות חבר להקמת היוזמה את לידיד, ממשלת־האיחוד תיטול זה לצורך
 ויתאם הקיים, הערבי״) (״החבר הערביות המדינות חבר של במקומו שיבוא השמי״) (״החבר

 המרחב. עמי כל של והתרבותיים הכלכליים הפוליטיים, המאמצים את
זו. במטרה היא אף תדגול אשר בארצות־ערב מפלגה או תנועה בכל יתמוך האיחוד
 אסיה עמי של מלחמת־השיחרור עם האיחוד יזדהה הבינלאומית בזירה

 עצמאי, שלישי, גוש בהקמת וישתתף הקולוניאליזם, מעול ואפריקה
הסובייטי. המערבי כגוש בלתי־תלוי

 הגושים משני באחד הקשורה פוליטית או צבאית אמנה לכל להצטרפות יתנגד האיחוד
השני. נגד והמכוונת בעולם

★ ★ ★

ך על יפקח האיחוד  הדוד חינו
העמים. שני של הצעיר

 ותיחשב החוק על־פי תיאסר המדינות בשתי אנטישמית תעמולה בל
 פירוד לזרוע העשוי פרסום בל ייחשב לאנטישמי המדינה. נגד בפשע

 או דתי לאומי, רקע על הסתה ובל השמיים, העמים שני כין ושנאה
השמי. במרחב עם או אדם בל נגד גזעי

 של שר־החינוך אולם שלהן, מערכות־החינוך בניהול חופשיות תהיינה המדינות שתי
 מורה כל להרחיק או ספר־לימוד כל לאסור עליהן, לפקח מוסמך יהיה ממשלת־האיחוד

 אנטישמיות. במגמות אשם שיימצא
הבאים: העקרונות על מושתת יהיה המדינות בשתי החינוך

העמים, שני בני של הלאומיות השאיפות והדגשת הלאומית הגאווה טיפוח 9
 ערב עמי של ההיסטוריה התקופות, בכל ארץ־ישראל של ההיסטוריה הכרת 9׳

העברי, העם של וההיסטוריה
 שחר מאז השמיים, העמים כל של התרבותית השותפות הדגשת •

היום, ועד ההיסטוריה
ואפריקה. אסיה לתרבויות המתאים המקום יינתן בה תמונת־עולם יצירת •

★ ★ ★

למדינה בהדרגה יהפוך האיחוד
מאוחדת.

 המכשירים את ליצור תהיה איחודי־הירדן מייסדי של המגמה
 של למסגרת פדרטיבית ממסגרת ואורגאני הדרגתי מעבר שיאפשרו

 מן ריבוניות סמכויות של הדרגתית העברה על־ידי מאוחדת. מדינה
האיחוד. אל המדינות

 התפתחות עם העמים, שני של החופשי מרצונם כתוצאה שלביו״ בכל ייעשה, זה מעבר
בישראל. שתשרור לזו בפלסטין רמת־המחיה והשוואת ביניהם והשותפות האמון יחסי

 אישורו אחרי אלא אמנתי־האיחוד של כחוקה ייעשה לא שינוי שום
פלסטין. של במג׳לים והן ישראל ככנסת הן הרוב כהחלטת

★ ★ ★

ה מרכז יהיה איחוד־הירדו ע תנו ה
כולו. השמי המרחבי לאיחוד ^...—

 הירדן, איחוד של .היומיומיים למעשה,-בחיים הלכה .השמית, השותפות הגשמת עם
 העולם של למרכדהכובד והפיכתם ארץ־ישראל עמי של והמשקית הטכנית התפתחותם

מעשית. לשותפות יותר' רחבות מסגרות ליצור ממשלת־האיחוד מגמת תהיה השמי,
 הארצות בין חומות־המכס .את לשבור תהיה אלה קונפדרטיביות מסגרות של תעודתן
 הטכניקה התרבות, לכוחות מרכזי מאגר וליצור אחידה בטחונית מערכה ליצור השמיות,

 התעשייתי כושרו את ויעמיד כוללת, מרחבית תוכנית־פיתוח ייזום איחוד־הירדן והכלכלה.
 המרחב. רחבי בכל התוכנית לרשות הטכניים כוחותיו ואת

:הן הימים, ברבות בחשבון, לבוא העשויות הקונפדרטיביות המסגרות
י ולבנון. איחוד־הירדן של מדינות ברית •
 איחוד־הירדן, של חופשית בקונפדרציה רבתי, סוריה של ארצות״הברית 9

האוטונומי. וחבל־הדרוזים סוריה לבנון,
ועיראק. סוריה ארצות בהשתתפות הפורח, הסהרון אמנת •
 של חופשית כמסגרת הבריטיים, העמים לחבר בדומה השמיים, העמים חכר <•

 העצמאות התרבותית, הפריחה להחזרת פעולה לשתף השואפות השמיות הארצות כל
- . ״ כולו. למרחב הכלכלי והשיגשוג המדינית י - .

 חוף ערב בחצי־אי השוכן
להכ מחולק הפרסי, המפרץ

 אחד כל על אשד הבאים, לים
 אל־־שריקה, שייך: שולט מהם
 אל-קוויין, אום אל-היימה, ראס

בל אכרדאבי, דובה, עוג׳מן,
פאריג׳ה. כה,

• ; ס י נ ו  עצמאית, מדינה ט
לשל לחלבה שעה לפי כסופה

 ליהפך עומדת כיי, של טונו
 .43,313 :השטח לרפובליקה.
מנת 3,210,000 האוכלוסיה:

 עם קשריה את כהדרגה קת
צרפת.

9 : ל א ר ש  .7,800 השטה: י
 .1,850,000 האובלוסיה:

9 : ת י י ו ו ברי אזדר-הפות כ
 שייך, של שלטונו תהת טי,

ה המפרץ של הצפוני כקצה
 האי עם יהד השטח, פרסי.

ה האובלוסיה .6,000 כוביאן:
 350,000 המשוערת: מיושבת

9 : ן ו נ ב עצמ רפובליקה ל
 האוכלו* 3,470 השטח: אית.
.1,130,000 סיח:

• : ב ו  של מאוחדת ממלכה ל
 מרי* כדקה, :אזורים שלושה

 מעל השטח: פזאן. פוליטניה,
 כ- האובלוסיה: . 1,000,ל-ססס

1,350,000.
ת • א ק ס ו : מ  א־ ועומאן

שלטו תהת בריטי, זוו״הפות
ה את תופסת שולטאן. של נו

 הדרומית־מזדהיתשלהצי• פינה
 דד .82,000 השטה: ערב. אי

.550,000 אופלוסיה:
ה 9 כ ל מ מ ת ה י מ ש א ה  ה

: ת י נ ד ר י אחרי ממלכה. ה

ד ה 9 עצ רפובליקה אן: סו
 ח* .967,500 : השטח מאית.

ה רק .8,000,000כד :אוכלוסיה
מאוכ הארץ של הצפוני חלק

 ח* ערבית, דוברי מוסלמים לס
ה כעוד המצרי, לגזע קרוכיס

 פגניים, כושים מאוכלס דרום
. כושיים. ניבים המדברים

9 : ה י ר ו עצמ רפובליקה ס
 האוכלו־ .66,046 :השטח אית.
 .3,350,000 פיה:

9 : ה י ד ו ע  תיאו* ממלגה ס
 ה* 380300 :השמח קראטית.

 .7,500,000-5 אובלופיח:
9 :  ממושכת־ מורכבת עדן

 מושבת-הב- ואזור״חסות. כתר
ה מן מורכבת הבריטית תר
 קוריה- סרים, והאיים עדן, עיר

 הבד השטח וקאמאראן. סוריה
 ,80,800 :האוכלוסיה .132 :לל

 והשאר ערבים 58,500 מחם
 אזור ויהודים. סומאלים הודיס,
משלו מורכב הכרלטי החפות

 תחת מדיניות, יחידות שים
אמי שולטאנים, של שלטונם

 312,000 השטח: ושייכים. דים
.650,000 האופלוסיח:

9 : ק א ר י  השטח: ממלכה. ע
.4,950,000 אובלוסיה: 316,600

9 : ר א ט  כצד קטן הצי־אי ק
ה הפרסי. המפרץ של הערכי

: האוכלוסיה 3,500 : שטח
25.000.

9 : ן מ י  תיאוקרא- ממלכה ת
 האוכלד .75,000 :השטה טית.
ל* 3,500,000 כין נאמדת :פיח

5.000. 000.
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ב ח ר מ : ה י מ ש ה
 אוכלוסיה עם מדיניות, יחידות 19ל* סיום מחולק השמי המרחב
, :מרובעים) במילין הפרוט(השטה להלן נפש. 77,468,000 של כוללת

9 : ה י ר י ׳ ג ל  מרובע מיל 2,150 של כיבושם רשמי, כאופן א
ד* שפחה מגיע לירדן, ממערב :השמח עצמה. מצרפת חלק

,1,320,000 האוכלופיה: .37,900 .8,676,000 אוכלופיה: 351,075
9 : ן י י ר ח לשעבר תושבים 960,000 מהם קוכץ ב

 הארצישראלי. המנדט של הדד אשר הפרסי, במפרץ ניט
: 9 י צמה? בחי־ייו בהם שובים ו ק ו ר  עצמאית, ממלבח מ

 ד צדפת כידי כבושה שהיתה היי* להבו״ כסופה מוחאריק.
 את בהדרגה מנתקת ספרד, ה* •250 הבולל: השטה טית.

דד שתי עם האחרונים קשריה 320,000 אוכלוסיח:
ף 9 : חו ק ש ג ה - ת ת י כ דד 371,501 השטח: מדינות. ש

.9,452,000 :אוכלוסיח נוגע ששמו בריטי, אזור-הסות
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