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ازدهار االقتصاد 
والشخصية الطاغية 

ألردوغان يضمن 
حزب العدالة والتنمية 

الفوز في االنتخابات 
القادمة

وزير الشؤون األوروبية: أضحى النموذج التركي اصطالحاً يتردد على األلسنة خالل »الربيع العربي«

تركيا تسير على خطى التحول من حكم اجلنراالت لعضوية االحتاد األوروبي
ملالحقة شبكة متشددة مزعومة 

تعرف باسم ارجينيكون.
ورد باجيس بقوة على اتهامات 
مبسلك سلطوي موجهة حلزب 
العدالة والتنمية بسبب اعتقاالت 
وانشطة تنصت واسعة وحرية 
الصحاف���ة وقيود مقترحة على 
تصفح االنترنت تقول احلكومة 
انها ته���دف حلماية القصر من 

مواد اباحية.
وقال باجي���س »لم يعتقلوا 
النهم صحافي���ون« مضيفا ان 
صالت هؤالء الصحافيني املزعومة 
ببقايا ما يعرف في تركيا »بالدولة 

السرية« هو ما قاد العتقالهم.
ويهدف اعضاء الدولة السرية 
حلماي���ة تركيا من الش���يوعية 
ولكنهم يرون ايضا في االحزاب 

اسالمية تهديدا.
ومنذ عام 1960 اطاحت انقالبات 
عسكرية بثالث حكومات منتخبة 
وارغم اجلنراالت حكومة رابعة 
وهي حكومة ائتالفية قادها حزب 
اسالمي كان اردوغان عضوا به 

على االستقالة في عام 1997.
ومن خالل اصالحات تهدف 
لتبني نظام احلك���م في تركيا 
معايير االحتاد االوروبي جنح 
اردوغان في ان يخضع اجليش 
ملساءلة احلكومة املدنية واضحى 
ممكن���ا محاكمة ق���ادة انقالبات 

سابقة.
ورغم ذلك نادرا ما يجيء ذكر 
مسعى االنضمام لالحتاد االوروبي 
في احلمل���ة االنتخابية التركية 

الي حزب.
وفسر باجيس ذلك على انه 
اتفاق واسع النطاق بني االحزاب 
الرئيسية على ان تركيا ستصبح 
دولة اقوى اذا التزمت مبعايير 
االحتاد األوروبي سواء انضمت 

اليه او لم تنضم.
وبدأت عملية االنضمام عام 
2005 ويبدو انها في سبيلها حلالة 
من اجلمود ولكن لم يس���توقف 
باجيس تردد بعض الدول ابرزها 
قبرص وفرنسا واملانيا والنمسا 
املوافقة على انضمام بالده  في 
لالحتاد. وقال ان بلوغ معايير 
االحتاد االوروبي اهم من قبول 

تركيا في عضويته.

تركيا بعض املؤسسات راسخة 
االقدام حت���ى تعود تركيا اليام 
قدمية حالكة شهدت جرائم قتل 
لم حتل..أيام تعذي���ب وكارثة 
اقتصادية..؟ ام هل يريدون ان 
ارادة الشعب؟« وبسبب  حتكم 
ج���ذوره اإلس���المية يتعرض 
احلزب لهجوم م���ن معارضيه 
الذين يخشون أن يخون الرؤية 
العلمانية ملصطفى كمال اتاتورك 
مؤس���س اجلمهوري���ة التركية 

احلديثة في عام 1923.
ومنذ توليها السلطة في عام 
2002 تص���ور حكومة اردوغان 
نفسها على انها محاصرة بقوى 
غير دميوقراطية من علمانيني 
رجعي���ني بصف���ة خاصة داخل 
املؤسستني العسكرية والقضائية 

تتآمر من اجل اسقاطها.
واعتقلت الش���رطة واالدعاء 
مئ���ات من املش���تبه فيهم دون 
محاكمة م���ن بينهم صحافيون 
التعليم  وعامل���ون في قط���اع 

االوروبي في ظل دستور عسكري 
لكنها في وقت الحق عجلت بخطى 
عملية االنضمام بتبنيها دستورا 

مدنيا.
»نحن ايضا بعد يونيو 2011 
سنصدر دستورا صاغه مدنيون 
وسنخطو خطوة كبيرة لالمام 

في عملية االنضمام«.
وينتاب منتق���دي اردوغان 
القل���ق من انه ال يس���عى فقط 
للتحول لنظام حكم رئاسي إلى 
حد كبير في تركيا فحس���ب بل 
يهدف الن يصبح رئيسا في نهاية 

املطاف.
ودع���ا باجي���س )41 عاما( 
الناخب���ني للتص���دي حملاوالت 
العدالة  بث اخلوف من ح���زب 
والتنمية وان يتذكروا االنقالبات 
واالنتهاكات الوحشية حلقوق 
االنسان التي اتسمت بها العقود 
الس���ابقة عل���ى تول���ي حزبه 

السلطة.
وقال »هل يريدون ان حتكم 

اردوغان بوالية ثالثة على التوالي 
ق���د يؤدي الى تغل���ب النزعات 
الوزراء  السلطوية لدى رئيس 

على مبادئه الدميوقراطية.
وق���ال باجي���س صراح���ة 
»ايكونوميست مخطئة« مضيفا 
ان احزاب املعارض���ة هي التي 
امتنعت عن املشاركة بشكل بناء 
مع حزبه ف���ي اجراء التعديالت 
التي اقرت مبوافقة  الدستورية 
58% من الناخبني في اس���تفتاء 

العام املاضي.
وأضاف باجيس ان ثمة حاجة 
لدستور جديد يضع حدا فاصال 
عن دستور سلطوي النزعة كتب 
في اعقاب انقالب عس���كري في 

عام 1980.
وانضمت اسبانيا والبرتغال 
لالحتاد االوروب���ي عقب اجراء 

تغييرات مماثلة.
وقال باجيس »مثل البرتغال 
الدول  واسبانيا واليونان وهي 
التي تقدم���ت لعضوية االحتاد 

� رويترز: تسعى  اسطنبول 
تركيا وهي مقدمة على انتخابات 
املقبل للسير  برملانية االسبوع 
على خطى دكتاتوريات عسكرية 
س���ابقة مثل اليونان واسبانيا 
والبرتغ���ال انضم���ت لالحتاد 
االوروب���ي بتخلصه���ا من اخر 
مظاه���ر احلكم العس���كري في 

الثمانينيات.
الش���ؤون  ويق���ول وزي���ر 
االوروبية ايجمني باجيس ان دوال 
في البلقان واسيا الوسطى واالهم 
الدول التي تكافح من اجل التغيير 
في الشرق االوسط وشمال افريقيا 
التركية كنموذج  تتابع امللحمة 

مضيء.
وق���ال باجي���س لرويترز 
في مقابلة ف���ي اتاكوي خارج 
اس���طنبول »الذين يخاطرون 
بأرواحه���م في س���ورية وفي 
تونس وفي مص���ر يطالبون 
بالدميوقراطي���ة واالص���الح 
وحقوق االنسان رغبة في ان 

يصبحوا مثل تركيا«.
التركي  النم���وذج  واضحى 
اصطالحا يتردد على االلس���نة 
خالل انتفاضات »الربيع العربي« 
ولكن ف���ي الداخل يواجه حزب 
العدال���ة والتنمية احلاكم الذي 
ينتمي اليه باجيس هجوما من 
معارضيه السياس���يني بش���أن 

مؤهالته الدميوقراطية.
وبوغتت قيادته هذا االسبوع 
حني اقترحت مجلة ايكونوميست 
واسعة النفوذ ان يعطي الناخبون 
اصواتهم حلزب الشعب اجلمهوري 

العلماني املعارض.
وبفض���ل ازده���ار االقتصاد 
الطاغية لرئيس  والش���خصية 
الوزراء رجب طي���ب اردوغان 
العدالة والتنمية  يضمن حزب 
القادمة  الفوز في االنتخاب���ات 
وتقتصر الش���كوك على هامش 

الفوز.
ويس���عى اردوغان لصياغة 
دستور جديد لتركيا يحل محل 
دستور وضع ابان احلكم العسكري 
للبالد في الثمانينيات وستصبح 
مهمته أسهل إذا فاز حزبه بأغلبية 

الثلثني في البرملان.
وكتبت ايكونوميست ان فوز 

)أ.ف.پ( الرئيس الپولندي كوموروسكي ونظيره التركي عبداهلل غول يستعرضان حرس الشرف خالل زيارة الرئيس التركي إلى وارسو امس 

علويون أتراك يعتزمون
مقاضاة أردوغان بتهمة الكراهية

أردوغان ينصح شباب ثورة 25 يناير
بأن يصنعوا جتربتهم اخلاصة

أنقرة ـ أ.ش.أ: يعتزم العلويون »البكتاشيون« في تركيا مقاضاة رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان بتهمة »الكراهية«، وقال رئيس االحتاد 

صالح الدين أوزل في تصريح امس االول إنهم سيقاضون أردوغان 
بتهمة ارتكاب »جرمية الكراهية« ضد العلويني، مشيرا إلى أن أردوغان 

يسعى أيضا إلى استغالل العلويني كوسيلة لتحقيق مصلحة حزبه 
للفوز باالنتخابات التي ستجرى في تركيا يوم األحد املقبل. وأضاف 

أن العلويني تعرضوا لهجمات عديدة من قبل السنة وهناك قرى عديدة 
تعرضت ملثل هذه الهجمات في املاضي، ونحن املتضررين بكل األحوال 
وال ميكن أن نعطي الفرصة ألي طرف الستغاللنا في حتقيق مصاحله 

السياسية. ويشكل العلويون في تركيا كتلة تصويت كبيرة تتنافس 
عليها األحزاب السياسية، وتقدر أعدادهم مبا يتراوح ما بني 10 و15 

مليونا، وكان املعتاد أن يصوتوا لصالح حزب الشعب اجلمهوري كنوع 
من رد اجلميل ملؤسس احلزب مصطفى كمال أتاتورك، الذي أنصفهم 
من االضطهاد على يد الدولة العثمانية، على حد ادعائهم، إال أن حزب 
العدالة والتنمية احلاكم انتزع نصيبا كبيرا من أصوات العلويني منذ 

ظهوره على الساحة السياسية في انتخابات عام 2002، ثم زادت نسبته 
من هذه األصوات في انتخابات 2007.

 اسطنبول ـ أ.ش.أ: نصح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
وفد شباب ثورة 25 يناير بأن يصنعوا جتربتهم اخلاصة نظرا ألن 
لكل دولة خصوصياتها التي تنفرد وتتميز بها عن الدول األخرى، 
مع التأكيد بأنه ليس هناك ما مينع من النظر الى جتارب اآلخرين 
واالستفادة منها. وذكرت مصادر تركية أن أردوغان التقى لبعض 

الوقت مع وفد شباب الثورة الذي يزور تركيا حاليا على هامش مؤمتر 
جماهيري حاشد في اسطنبول أمس فى إطار احلملة االنتخابية 

حلزب العدالة والتنمية استعدادا لالنتخابات البرملانية التى ستجرى 
يوم األحد املقبل. وقالت املصادر إن أردوغان أكد لشباب الثورة أن 

السياسي الناجح البد أن يتحلى باخللق القومي وباألمانة والنزاهة وأن 
يكون موضع ثقة الناس مشيرا إلى أن الرسول ژ عندما دخل املدينة 
املنورة كسب قلوب غير املسلمني من النصارى وغيرهم، ولم يتحقق 

له ذلك عن طريق استخدام السالح، أو ألنه يحمل صفة أنه نبي، وإمنا 
لكونه محمد اإلنسان الذي يتصف باألمانة. وأشار أردوغان إلى أن 

الدميوقراطية يجب أن تأتى من أسفل أي أن يتم االهتمام باحتياجات 
الناس أوال، أى أن يتم إعطاء األهمية القصوى للبنية التحتية التى 

يستفيد منها الشعب، مبا يعني البدء من احملليات وتطويرها حتى تبنى 
الدميوقراطية على أسس سليمة.

مع املاضي«، وتابع احملامي نقال 
عن بن علي انه »ال ميلك عقارات 
او موجودات في مصارف بفرنسا 

وال في اي بلد أجنبي آخر«.
في غضون ذلك أعلن مصدر 
رسمي أمس األول، فرض حظر 
جت���ول جديد مبدين���ة املتلوي 
التابع���ة حملافظة قفصة جنوب 
تونس بعد »تواصل الوضع املتأزم 
في املدينة وتزايد سقوط الضحايا 
واخلسائر املادية« جراء مواجهات 

قبلية بدأت منذ مساء اجلمعة.
وقال متحدث باس���م وزارة 
التونسية إن حصيلة  الداخلية 
هذه املواجهات ارتفعت إلى 11 قتيال 
بينهم سائق سيارة إسعاف و»أكثر 
من مائة جريح إصابات بعضهم 

خطيرة«.

بن علي يخرج عن صمته وينتقد محاكمته:  ال 
أملك عقارات أو موجودات في أي بلد أجنبي

البشير: سنعترف باجلنوب ونتعاون معه 
ونبشر بقرب استكمال سالم دارفور

 باريس � أ.ف.پ: أعلن احملامي 
الفرنس���ي ايف لوبورنيه امس 
ان موكل���ه الرئيس التونس���ي 
املخلوع زي���ن العابدين بن علي 
»خرج اس���تثنائيا عن صمته« 
للتنديد مبحاكمت���ه في تونس 
التفتيش في مكاتبه،  وعمليات 
وق���ال لوبورنيه في تصريح ان 
»الرئي���س بن علي قرر اخلروج 
استثنائيا عن صمته وذلك بعد 
ان سئم من لعب دور كبش الفداء 

على أساس الكذب والظلم«.
واضاف ان »عمليات التفتيش 
في مكاتبه الرس���مية واخلاصة 
ما هي اال مس���رحية تهدف الى 
االنتقاص من سمعته« و»احملاكمة 
التي تقوم بها تونس ضده ما هي 
زين العابدين بن علياال مهزلة ملجرد القطيعة الرمزية 

البوعزيزي يجر عربته
على خشبة مسرح في بغداد

إيالف: بدأ املخرج املسرحي العراقي عماد 
محمد استعداداته إلجراء التمارين على عمله 
املسرحي اجلديد الذي يحمل عنوان »العربانة« 
تأليف حامد املالكي ومتثيل مجموعة من أعضاء 

الفرقة القومية للتمثيل.
وقال عماد ان الكاتب ربط شخصية »حنون« 
العراقي بش���خصية »التونسي البوعزيزي« 

حيث في نهاية املسرحية يلتقي حنون مبحمد 
بوعزيزي ويكون هناك مشهد درامي ساخن ما 
بني الش���خصيتني في عالم املوتى، العمل فيه 
اشتغاالت كثيرة، وبصراحة ان النص مستفز 
بكل اجتاهاته، والكاتب حامد املالكي اعتقد انه 
في هذا النص يقدم منوذجا جديدا حتى على 

مستوى النص العربي. 

عواصم � وكاالت: اعلن الرئيس السوداني 
عمر حسن البش���ير امس ان بالده ستعترف 
بدولة جنوب السودان الوليدة وستتعاون معها 

كما بشر بقرب استكمال سالم دارفور.
وأكد البشير في كلمة ألقاها في افتتاح مؤمتر 
رؤساء وقادة أجهزة األمن واملخابرات األفريقية 
)السيسا( أمس ان حكومته جادة في حتقيق 
األمن والس���لم ليس على مس���توى السودان 

فحسب بل على مستوى القارة األفريقية.
واض���اف ان الس���الم بالنس���بة لنا هدف 
استراتيجي وقد انهينا كافة املشاكل التي تؤثر 
على امننا وامن جيراننا وحققنا جناحات في 
ذلك والتزال جهودنا مس���تمرة، وقال البشير 
»لقد حققنا السالم في جنوب السودان ودفعنا 
استحقاقه بالكامل واسفر عن ميالد دولة جديدة 
في القارة وسنتعاون معها كما الحت بشائر 

الس���الم في دارفور وس���نصل به الى غاياته 
النهائية«، وتشارك نحو 43 دولة افريقية في 
املؤمتر الذي يس���تمر يومني بحضور رئيس 

مفوضية االحتاد االفريقي جان بينغ.
في هذا الوقت، ذكرت تقارير إخبارية امس أن 
جنوب السودان يعتزم حتريك بالغ أمام احملكمة 
اجلنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر 
البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية في منطقة أبيي على خلفية اجتياح 
اجليش السوداني للمنطقة املتنازع عليها بني 

الشمال واجلنوب الشهر املاضي.
وذكرت قناة اجلزيرة على موقعها اإللكتروني 
أن هذا التحرك يأتي، وفق املسؤولني اجلنوبيني، 
بعد وصول الشمال واجلنوب إلى طريق مسدود 
فيما يختص بالتوصل لتفاهمات سياسية بشأن 

النزاع باملنطقة.

ليبيا: الثوار يرفعون علمهم في مدينة »يفرن القذافية«
والغرب يحث املعارضة على وضع خطة لـ »ما بعد العقيد«

� وكاالت: بالرغم  عواص����م 
من الغموض الذي يلف املشهد 
الليب����ي إال ان جميع املعطيات 
تش����ير الى اقتراب نهاية نظام 
العقيد معمر القذافي، وبخاصة 
بع����د ح����ث وزي����ر اخلارجية 
البريطان����ي ولي����ام هيغ قادة 
الثوار على حتقيق تقدم سريع 
في وضع خطة مفصلة ملرحلة 
ما بع����د حكومة القذافي والتي 
قد تتضمن مشاركة السلطة مع 

بعض أنصار القذافي.
وذكرت صحيفة »نيويورك 
تامي����ز« األميركية ف����ي تقرير 
بثته على موقعها االلكتروني 
أن وزير اخلارجية البريطاني 
أشار عقب زيارته القصيرة ملعقل 
ثوار ليبيا الى تزايد املخاوف في 
العواصم الغربية وخاصة في 
بالده والواليات املتحدة وفرنسا 
حيال ما قد يحدث عقب إسقاط 

حكم الرئيس الليبي.
ووصف هيغ قادة ثوار ليبيا 
بإميانهم الشديد بالدميوقراطية 
وس���يادة القانون إال انه ينبغي 
عليهم التعلم من جتربة العراق 
والتي شملت تطهيرا شامال ألنصار 
صدام حسني وذلك جرى حتت 
برنام���ج »اجتثاث البعث« التي 
دعمته الواليات املتحدة لتجنب 

تقدمي أي تعهدات من جانبهم.
وتأتي تصريحات هيغ في 
الوق����ت الذي يكثف فيه الناتو 
هجماته مبروحيات الهليكوبتر 
مس����تهدفة أهداف����ا حيوية في 
طرابلس، فيما قال مسؤولون 
انه ال  أميركيون وبريطانيون 
يوجد مؤش����ر يدل على الفترة 
املس����تغرقة إلنهاء الثورة ضد 
الرئيس القذافي التي تستمر ملدة 
أربعة شهور بينما مازال الناتو 

يشن هجماته للشهر الثالث.
وأش���ارت الصحيفة الى انه 
في ح���ال اكتش���اف ان القوات 
املناهضة للقذافي كما يقول بعض 
الغربيني منقسمة  املس���ؤولني 
فعلي���ا العتبارات ش���خصية 
وسياسية فهذا املناخ لن يساعد 
على تشكيل حكومة او قد تكون 
ضعيفة لتولي احلكم بعد القذافي، 
وهذا يجعل دعم القوى الغربية 
للثوار مجازفة لعدم معرفة ما اذا 
كانت احلكومة القادمة ستتبع 
الدميقراط���ي واحترام  النظام 

حقوق اإلنسان ام ال؟
في هذا الوقت أفادت تقارير 
إخبارية أمس ب����أن علم قوات 

في س����ياق متص����ل، افادت 
تقاري����ر صحافي����ة بان بعض 
الليبيات جلأن الى الكهوف في 
اجلبل الغربي مع أس����رهن في 
اآلونة األخيرة بحثا عن مأوى 
من قصف قوات العقيد العشوائي 
الواقعة حتت  الزنت����ان  لبلدة 

سيطرة املعارضة.
واش����ارت التقاري����ر الى ان 
العائالت تبيت في  العديد من 
خنادق حت����ت األرض وتعدت 
على اآلبار ف����ي احلصول على 
املاء وعلى الش����موع في إنارة 

الكهوف.
الى ذلك، واصلت قوات حلف 
شمال األطلسي )ناتو( قصفها 
الرئيس  لق����وات  أهدافا تابعة 
الليبي معمر القذافي في العاصمة 
طرابلس وضواحيها الشرقية 
وشنت الطائرات غارات جوية 
مكثفة ودم����رت نظاما الطالق 
الصواريخ على الساحل الليبي 
قرب البريقة خالل ال� 24 ساعة 

املاضية.
وقال قائد عمليات »ناتو« في 
ليبيا اجلنرال تشالز بوشار في 
بيان له »ان قوات حلف شمال 
االطلس����ي قصفت مواقع مهمة 
منه����ا مركز قيادة وس����يطرة 
ومنش����أة لتخزين الصواريخ 
ومنشأة عسكرية في طرابلس 
وقاذفة صواريخ وثكنات ونقطتا 

تفتيش بالقرب من البريقة«.
من جهة اخرى، أعلن وزير 
املالية اجلزائري كرمي جودي أن 
قرار جتميد أموال وأصول نظام 
العقيد معمر القذافي جاء تطبيقا 
لق����رارات مجلس األمن الدولي 
بخصوص هذا اجلانب، رافضا 
في نفس الوقت الكشف عن حجم 

هذه األموال واألصول.
وقال جودي في تصريح له 
ام����س »إن اجلزائر ملزمة ككل 
القرارين 1970  الدول بتطبيق 
و1973 املتعلق بفرض عقوبات 
على العقيد الليبي معمر القذافي 
وأبنائه وعدد من أركان النظام 
الليبي، إضافة إلى الش����ركات 
الليبية« مؤك����دا أن اجلزائر ال 
تفع����ل ذلك من موق����ف، وإمنا 
االلت����زام بتطبيق  انطالقا من 
قرارات األمم املتحدة ومجلس 
األمن الدول����ي، ورفض الوزير 
اجلزائري بشكل مطلق الكشف 
ع����ن تفاصيل حج����م وطبيعة 
األموال واألصول املالية الليبية 

في اجلزائر. 

جناح الناتو في تدمير العديد 
من آلي����ات القذافي بالقرب من 
يفرن كما جن����ح الثوار في فك 
احلصار ال����ذي ضربته كتائب 
القذافي حول مدينة »الزنتان«، 
وطردها إلى منطقة بوابة بئر 
عياد التي تشهد اشتباكات عنيفة 

بني الطرفني.

الثوار الليبيني يرتفع في مدينة 
الواقعة جنوب غربي  »يفرن« 
العاصمة طرابلس والتابعة الى 
أنه ال  القذافي، موضحة  قوات 
يوجد أدلة عل����ى وجود قوات 

موالية للعقيد.
 وكانت املعارضة قد أعلنت 
س����يطرتها عل����ى املدينة بعد 

)روتيرز( صورة للقذافي بجانب احد املباني احلكومية املدمرة جراء قصف الناتو 

قصر القذافي بالبيضاء مكب للقمامة

»مزة الفيس بوك«: القذافي يدعي اجلنون ليهرب من العقاب

حول سكان مدينة البيضاء الليبية التي تعد من 
أولى املدن التي انتفضت ضد نظام العقيد معمر 

القذافي منزله في املدينة إلى »مكب قمامة« كأفضل 
رد ـ بحسب السكان ـ على سنوات احلرمان 
 والعذاب والفقر والبؤس التي اختبروها طيلة

42 عاما من احلكم بقوة »الكالشينكوف«.
وحتدث السكان أيضا عن املفاجأة التي انتابتهم 
عند مشاهدتهم لهذه »اململكة األسطورية« فيما 

على مقربة من القصر تسكن عائالت معدمة حتت 
سقف الزنك والصفيح.

ام بي سي نت: تقمصت الفتاة املصرية املقيمة 
في أميركا »كاسي نبيل« وامللقبة بـ »مزة الفيس 
بوك« شخصية احملللة النفسية، وقدمت حتليال 

لشخصية الزعيم الليبي معمر القذافي، حيث أكدت 
في أحدث رسائلها على موقع الـ »فيس بوك« أنه 

يدعي اجلنون للهروب من العقاب.
وفيما عرفت »كاسي« برسائلها املثيرة للسخرية 

في التعليق على أحداث الثورة املصرية الستخدامها 

مفردات إجنليزية في التعبير عن أفكارها، قالت 
إنها ستحاول التعبير عن رأيها في شخصية 

القذافي باستخدام كلمات عربية فقط، غير أنها لم 
تنجح واستخدمت بعض الكلمات اإلجنليزية. 

ورغم اقتناعها بأن ما يقوله في خطاباته نوع من 
اجلنون، إال أنها رجحت أن ذلك ادعاء للجنون 

بهدف الهروب من العقاب، وقالت: »الشر شكل من 
اجلنون«.


