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 حكاـ العربمن جهنم إلى مستعجلة رسالة 
 

 الدكتور جاسم العبودي
 

.. مضاجع الحكاـ األقزاـتقض تهبُّ فالحرية سونامي ت.. بالدور يا حكاـ العرب بالدور
من اليورو والدوالر  ف يتذكر ماليينوأدوف  ىربَ  زين الهاربين.. ةلاصداـ معلقًا على مشنقة العد

 ..بتهمة الخيانة العظمىيطارده اإلنًتبول .. واليب غرفة نوموحجار الكردية والذىب يف دألوا
أف  بعد.. محجور عليو في غرقة إنعاش - مليوف آدمي 85كتم أنفاس الذي  - طاغية مصر

والتحفظ على أموالو وأموال سوزان وأوالدمها .. النائب العاـ المصري منعو وعائلتو من مغادرة البالدقرر 
 ..ومصر تعيش على ادلساعدات ..مليار دوالر 47ت بػ والتي قدر .. حىت األحفاد

واجعْل كل الشهور على الحكاـ .. اللهم َكثػِّْر من أمثالو ..وتحوؿ فبراير شهرًا مباركًا للعرب
 - إف لم يُؤخذ بالتغيير جديًا ولم يُقَض على المفسدين - في العراؽ المظاىرات .."رايراتبف"
أسابيع  3مستمرة منذ  ومظاىرات السليمانية؛ سياسي الجديدتأخذ مجرى خطيرًا تهدد النظاـ الس

إقليم   على صدر اجلامثة" ! الديمقراطية" العائلةمن  بشبق السلطة مخالب المصابين من للتخلص
 ..كردستان

في وىو .. وأيامو معدودة ؛اآلف رأسو مطلوب من الطغياف سنة 33بعد  صالحعبد اهلل علي 
 ..فبراير 3 منذ حيص بيصنفق مظلم وواقع في 
حمد بن  تخنق 1144 فبراير 47منذ مستمرة  في البحرينوالعنيفة حاشدة الالمظاىرات 

 ..9111مارس  6حرين منذ بعلى عرش ال المهيمن عيسى آؿ خليفة
 ..0791الذي حيكم ُعمان منذ يوليو ، فيراير 12منذ  حالكةسوداء وأصبحت ليايل قابوس 

الظلم ال تناسب و .. الشعب ُمغيَّب ونائمألنَّ  ..جولةخ فبراير في المغرب 02ومظاىرات 
 وىي ؛وعائلتو ،ضد الوزير األوؿ عّباس الفاسيكانت   اجزء كبري من شعاراهت.. الفقر المدقع فيوو 

 ..النسخة ادلغربية من عائلة الطرابلسي التونسية، ومن أمحد ِعّز ادلصري
مليار  63جتماعية بنحو إومنح  نفاق وعالواتإعلن عن خطط أ الملك عبد اهلل أفرغم و 
" ثورة حنني"باسم ذار آ 11" يوم غضب"لتظاىر يفاوال .. مظاىرات ادلنطقة الشرقيةمل دينع  ..دوالر
 ..!"تعارضو مع الشريعة االسالمية" حبجةبالقوة التظاىر  وُمنع"..النظاـ سقاطإ"ادلطالبة بـ

وقطع شبكة الهواتف المحمولة  ،بشار الوراثية بتطويق القامشلي والحسكةوقامت سلطات 
 ..واألرضي والكهرباء عنهما
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جرائمو  فضحتو  ،شواطئ جماىيرية الدميم بشكلو وفكره وسلوكو سوناميتضربت موجة و 
 ..كاحملجور من جرب يف باب العزيزية وأصبح ..سنة 42وبربريتو اليت غيب فيها الشعب اللييب خالل 

والتي كاف  ..، ومنهم من ينتظرمن جذورىم غاةالحاشدة التي اقتلعت الطىذه اإلنتفاضات 
بينما العرب المستضعفوف على .. األعلى المأل وصلت إلى أذف عدالة ..لها أف تقـو قبل نصف قرف

العرب المنافقوف في جهنم  ..حتى يتحرر البقية ..األرض شعروا ألوؿ مرة بالزىو أنهم أنصاؼ عرب
 ىؤالءوأنكروا وصوؿ .. تظاىروا" األسفل من النارفي الدرؾ "الذين أرسوا عروش الظلمة؛ وىم 

ىؤالء  ألن جرمهم ال يقاس مع جرم.. إىل مثواىم يف الطبقة السابعة من النارآكلة البشر  ؛واحفالز 
 ..دماء شعوهبمبمبا تلطخت أيديهم  الفراعنةالحكاـ 

 :السبع ُتجرى لهؤالء األشقياء نزىة بكل طبقات النارأف  ةاإللهيالعدالة فصدر قرار 
 .. "َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم زَُمراً " جهنمففي 
 .. وأرجلهم أيديهمالنار كل أت" نَػزَّاَعًة ِللشََّوى"  لظىوفي 
 َعِن اْلُمْجرِِمينَ  ُلوفَ ؤ َجنَّاٍت يَػَتَسا ِفي َأْصَحاَب اْلَيِمينِ "لدرجة أن .. لحومهمكل تأ سقروفي 

 !..؟"رَ َما َسَلَكُكْم ِفي َسقَ 
ِفي َعَمٍد  ِإنػََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ  نَاُر اللَِّو اْلُموَقَدةُ .. لَيُػْنَبَذفَّ ِفي اْلُحَطَمة" َطَمةالحُ وفي 

َدةٍ   ..األفئدة وتحرؽ  العظاـ  م حطّ تُ  "..ُمَمدَّ
 "..ِسِو ِمْن َعَذاِب اْلَحِميمِ ثُمَّ ُصبُّوا فَػْوَؽ رَأْ  ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحيمِ " حيمالجَ وفي 
يُفتح  ،  وأغالؿ وسالسل  وقيود  وعقارب  حيات   "..َوَأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذاَب السَِّعيرِ " رالسعيويف 

 .. شديداً   حزنا النار  أىل  حزف  تح فُ  إذا  و ،منو أشد  عذاب  النار  في  ليس   ؛ وىوالحزف باب   عليهم
َوَأمَّا َمْن َخفَّْت " الهاوية؛ الطبقة السابعة اج وقد ذابت أجسادىم إلىوأخيرًا يُقادوف كالنع

 .."نَاٌر َحاِمَيةٌ ، َأْدرَاَؾ َما ِىَيوْ  َوَما،فَأُمُُّو َىاِويَةٌ  َمَوازِيُنوُ 
ويف بابو .. وأزالمهم ُحِجَز بقدر جحر الضّب لحكاـ العرب الطغاةالسابعة وفي ىذه الطبقة 

 ..حسب كمية وحجم جرائمهم.. أسماء ىؤالء الفراعنة فيهاقذرة سبورة سوداء 
مالك؛ أن يتدخل  ضطرمما ا.. ىذا الجحر قيادة ىؤالء القتلة علىعنيف بين وقد شبَّ نزاٌع 

اأَلْغالُؿ ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسَّالِسُل ُيْسَحُبوَف ِفي "وضعت الزبانية اليت قوات فاستدعى  ،خازف النار
 "..النَّاِر ُيْسَجُروفَ اْلَحِميِم ثُمَّ ِفي 

 :ادلقززة احلشراتوبقية  رسالة اشتياؽ إلى القذافي زمرة منهم بعث.. وبعد أن ىدأت األحوال
بفتح " طليعة العشرة المبشرينفي  نبشرؾ أنكَ .. أخينا في الطغياف والقمع قذاؼ الدـ

جرداء  في صحراء "ية جهنمقر " من..  األحوالسبحان مغرّي ..لقد طوَّلت الغيبة علينا.. بالنار" الشني
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، وإلى جهنم تعود، كما التابعة لسرت" قرية جهنم"ولدَت في ".. العربملوؾ  عميد"إلى ليبيا في 
 .."الهروب إلى جهنم" المبتذلةأشرت في روايتك 
... ؛ فيس بوؾيا فندـ ال: عليو ردَّ ف؟  منصوأو  سم: الساداتسألو مبارؾ عمك بالمناسبة 

 ..فمشنقة -قبل وقت  ربإف لم ته -أما أنت 
 .. إما اإلنتحار أو تسليم نفسك للثوار: م يبق لك سوى خيارينل

ين على فـر لحمك ولعفونتو سيلقى في ألف الليبيين مصرِّ .. ونحن ننصحك باإلنتحار
من مغادرة جحوركم  من المقملين القتلة من أتباعك ممنوعين 62أنت و.. مراحيض قريتك؛ جهنم

  ..أمثالك مطلوبة رؤوسهم لمحكمة الجنايات الدولية إرىابي الدولةمن  51أنت و .. يف ليبيا
علم اإلستقالل .. ممثاًل وحيدًا للشعب الليبي "اإلنتقاليبالمجلس الوطني " تعترؼفرنسا 

 حقوق رللسيف  ليبيا الجمعية العامة لألمم المتحدة تعلق عضوية.. يف أغلب سفارات ليبيا فر فيُر 
واشنطن .. يجمد أموالكيفرض عليك عقوبات و اإلتحاد األوربي . .الدموي كاإلنسان بسبب قمع

 ..حتى الياباف..النمسا تجمد مليار دوالر.. من أصول ليبيا مليار دوالر أمريكي 31جمدت 
 الجامعة ..مل يعد ديثل الشعب اللييب اإلرىايب كن نظامأأعلنت  الخليجيدوؿ مجلس التعاوف 

هنا أوأعلنت ..فوؽ ليبياطيراف مم المتحدة فرض منطقة حظر ألا نم طلبت رسمياصحت فالعربية 
وىذا يعين إعًتاف رمسي .. يف بنغازي" الوطني اإلنتقاليالمجلس "وتعاون مع  قررت فتح قنوات اتصاؿ
 ..الديكتاتوري كبو وسقوط شرعية نظام

جامعة  حىت .."المسعورلكلب الشرؽ األوسط "أصدقاء المقامات العالية يديروف ظهورىم 
ألنو حصل  7002، عام لزفت األناـمنحتها  التي شهادة الدكتوراهقررت إلغاء قتصاد إلللندف 

 ..ألف جنيو إسًتليين 600واستقال عميدىا لقبولو ىدية منو للجامعة حبوايل .. عليها بالغش
تشاديني وسنغاليني ومن إفريقيا الوسطى ؛ ولم يبق لك سوى المرتزقة من خنازير أفريقيا

رئيس زديبابوي ومنهم .. وشذاذ العرب ،(الزائري سابقا)وسرياليون ومايل ونيجرييا والكونغو الدديقراطية 
 ..الشعب اللييب أموال مصاصيمن بني أكرب ألنو روبرت موجايب 

ما نسب لك من و إقطاعية تدار من قبلك بعد أف حولت ليبيا إلى .. العقيد الدموي أيها
 ..لتهييج نزقك احليواين من مرافقات" البدؿ"، وحريم نكاح "االستبضاع"نكاح أوالد 

 فال كعبا بلغت وال كالبا....................فغّض الطرؼ إّنك من نمير 
يبق لك  ولم.. من ليبيا%  81أو % 01 صرطوا منك" !المقملين " الثوار الءؤ اآلف ى

 .."نهاية الطغياف"وىذه .. تختفي فيو كالجرذاف "باب العزيزية"سوى قلعة 
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إذا الشعب مل حيبين، ال ": محصناً  من فوؽ قلعة باب العزيزية ألم تقل.. أيها الطاغية الشرير
أكل عليها ببنادؽ  النازيةترى غالبية الشعب يقاتل ترسانتك ؟ ىا أنت " أستحق العيش يومًا واحداً 

 ..باب العزيزيةفي يتحدونك أف تخرج من جحرؾ  !"اف الجرذ"الثوار وىؤالء  ..الدىر وشرب
وليس .. وأنت ما زلت غارقاً بعنجهيتك وفظاظتك.. الربيع العربي موسم واعد لكل اإلنسانية

وادلهاجرون .. والدخول يف حرب أىلية.. وادلؤامرة.. ستحتل شماؿ أفريقيا القاعدة.. بيدك غري الكذب
 ..أو قطعو النفطسرقة و .. ينيألهنم سيأتون بادلال سيحتلون أوروبا
ال ندري بأي صفة رسمية يسبُّ  "والود طالع على أبوه" زفت الظالـ "الود الصايع"ىذا 

كلو العامل  و .. يهدد حبرب أىلية.. مثل الكلب ادلسعور.. "طز بالعرب"العرب والليبيين بثقافة أبيو 
 :والشعب يقول لو وإلبيو ..بيالي ألنو ارتكب مجازر ضد شعب..  حاف وقت تنحي القذافي: يصرخ

ـَ َيْشِتُمِني لَِئيمٌ   َكِخْنزِيٍر َتَمرََّغ ِفي َرَماِد ..................................َعَلى َما قَا
ألف دوالر  155وال .. دينار ألزالمك 555من  مجانيةلن ينفعك توزيع منح .. أيها المنبوذ

 دينار لكل من خيرج يف مظاىرة 255وال .. ألف دينار لكل من يعلن تأييده لك 255وال .. لكل مرتزق
 .النعل النجسلع خلعك كما خيُ مصممون على !" اجلرذان "الثوار .. يصفق لك

 إنك أنت الطاعم الكاسيف واقعدْ  ............دع المكاـر ال ترحل لبغيتهػػا 
 ،مدينة في ظالؿ الموت إلى "ملك ملوؾ أفريقيا" عاصمةلقد حولت .. أيها الطاغية الدعي

الزاوية  ..مألت ادلكان روائح الرباز والبول واخلوف ، وقدكي قص  ادلوت والرعب واجلو  واخلوفحت
 ..!"آلفاؽ شّذاذ ا"الثوار على أيدي جحرؾتقض مضاجعك وتخنق  ومصراتو ورأس النوؼ

من اذليجان  أقل من ثالثة أياـفي  ..وفي شرؽ ليبيا لم يبق لك سوى جيوب في سرت
 ..عاما إىل الوراء 27عقارب الساعة إلعادة  يف بنغازي ما بوسعهم" !الجرذاف " الثوار والثوران، فعل  
 ..تكإلى السلطة اكتملت اآلف مهان ؾتدشين رحلة صعودادلدينة اليت شهدت ىذه يف قلب 

فمن جيري لك  ..ىربتْ ختلت عنك و ىي األخرى  عشيقتك األوكرانيةممرضتك و حتى .. إنتحرْ 
 علىنتيجة اإلدمان  كاجليوب أسفل عينيوإلخفاء  ،وجهك ادلقززمليات التجميل لإلبقاء على نضارة ع
 ..!؟" حبوب اذللوسة"

ـّ عامر اء قارص ومطر يف شت، وجدىا رجل ضبع نثىأـ عامر ىي أو ؛ أنت نسخة أصلية من أ
وحني  ،ىل عملوإوذىب الرجل  ..ونامت بسالم اً،م ذلا طعاموقدّ  ،ىل منزلوإخذىا ، فعطف عليها وأيقو 

 ..كلهمأطفالو لكي تأ حتفر يف ركن البيت لتدخل علىقد افًتست شياىو، و م عامر أعاد وجد 
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أسيبك .. أخاصمك آه) ..أنا أرفع من ادلناصب: "يترحم على أـ عامر ىاتكترّ ومن يسمع 
سأحول ليبيا إىل صومال أو .. ردوا على العمالء الشذاذ.. ىذه آخرتو.. يا جرذان أين كنتم (..ال

 ...."مل نستخدم القوة بعد..ادلهلوسني.. شذاذ اآلفاق.. شدُّوا اجلرذان.. أفعانستان
 إذا لم تقعدوا في مكانكم راح أجيب لكم تـو يربيكم مثل ماربى جيري :تقوؿ لهم سمعناو 

قد سيطروا على ثالثة أرباع ليبيا، ولم يبق لك إال !" الجرذاف "الثوارسمعنا أف لقد .. آه ..فاىمين
 ..في طرابلس تختفي بها" باب العزيزية"قلعة 

وال .. خطاباتك أزعجتنا حتى في جهنم - كعادتك  - واهلل.. يذل من يشاءو .. سبحانو
 اً ثاني اً ن العامل لن يستحمل خطابأل التظاىرات نهاءبإ بيمم المتحده تناشد الشعب الليألاأف نستغرب 
 "..باراؾ أوباما عربي واسمو الحقيقي أبو عمامة"ومنها  ..لك

كل جمعة ..أكاديمى صارو مثل ستارالعرب الرؤساء ف .إنتحْر قبل أف يفرُموؾ شقفا للكالب
 ..زنقة زنقة. .دار دار.. بيت بيتفقط اسمع أغنية .. خزيتنا يا خزي الحكاـ.. واحد ييمش

ىي  السخيفة وخطابتك ..بسبب اإلدماف على حبوب الهلوسة ك المريضة المتقلبةشخصيت
 :وتذكْر أنك وعائلتك من .."وتويًت" "ديلي موشن"و" فيس بوك" تغزو شبكة االنترنتزلل تندر 

 ! صاح النعاؿ بأي ذنٍب ُأضَربُ ... .............قوـٌ إذا ضرب النعاؿ برأسهم 
 منحتهااليت  طبيعة األلقابو  نفسيتك المعقدةتفسر المضحكة مزركشة ال سكبغرابة مال

 ..حتاد األفريقي وقائد الثورة الليبية وملك ملوك أفريقيا وأمري ادلؤمننيإلرئيس ا :كلنفس
وأنت . .في مصير صداـ واللحاؽ بوُُ تماطلأنك  من نستغرب.. ..عار الحكاـيا  إنتحرْ 

ال شيء جيمع القادة العرب  وأنو .. ن يكوف أفضل من مصير الرئيس العراقيف مصير الزعماء لإ"القائل 
أبريل / يف نيسان خالؿ قمة الدوؿ العربية حذرتحين .. "جتماعات اليت تضمهمإلسوى قاعة ا

 ..عدمالذي أُ  من نفس مصير صداـ حسينالزعماء العرب احلاضرين يف القمة  8112
 :فيك يقول ادلتنيبو .. سريرياً  نظامك ميِّتٌ  ..إرادة الشعوب ال تقهر

 ُُ مناكيد إف العبيد ألنجاسٌ  .................ال تشتري العبد إال والعصى معو
.. مليار دوالر 47إف كاف عمك مبارؾ لغَف من قوت جياع مصر  ..قذَّاؼ الدـيا  إنتحرْ 
 :وفيك يقول الشاعر.. مليار دوالر من قوت الشعب 051وعائلتك فقد سرقتم أما أنت 

 النار قالوا ألمهم بولي على....................قـو إذا استنبح األضياؼ كلبهُم 
 ، سابعتهاسبع طبقاتلها .. بإنتظارؾ لنارفا..عجِّْل إلينا بإنتحارؾ.. في اإلجراـأخينا 

، والشعوباهلل  عداء أ  ُيَجرُّ إليها "..نَارًا تَػَلظَّى ال َيْصالَىا ِإالَّ اأَلْشَقى" ..نار من  جبل   يوى: الهاوية
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 .. أقدامهن إىل  أعناقهم  رلموعة   أعناقهم، إىل  أيديهم  مغلولة  اجلبل  ذلك  على  وجوىهم  على ويوضعون  
 ..حديد من  مقامع  بأيديهم  رؤوسهم  على   اً وقوف الزبانية  و

لها كل وك.. يا لبيا ىانت وبانت ..ونصركم قريب.. أنتم منصروف.. ليبيا العظيمشعب يا 
 ..يـو

 على قبر األسود كالب رقصت...............تأسفن على غدر الزماف فطالماال 

 تبقى األسود أسود والكالب كالب........أسيادىا ال تحسبن برقصها تعلو على
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