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,ם"באומצריםשגריר,פאשההיכליוסףמראשהודיעשעליההמדיניותאתהגשימו

:947%בנובמבר28ביום

זכויותמכלונהנים[האסלאםארצותוביתר]במצריםבשלוםחייםיהודיםמיליון
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des(צרותלמנועיוכללאאחדאף troables(.בפלשתינהתפרוצנהפרעות,
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שאכןכפי,בחייםעודאינםשניהםאומהםאחדשנפטרמשוםאומוסלמיאינומהם
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7ן.כפוימאסלוםאותןלמלטכדיבתימןנערכושנישואיהןלמבוגריםנשואותילדותביניהם
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וזקניםנשים,ילדיםלגביאלהדבריםחליםוכמהכמהאחתעל.לוחמתבלתילאוכלוסיה
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