
ثالثة إل هيبلو EL HIBLU 3، مالطا

عــارضـــوا
التـعـذيـب، 

واآلن يـواجـهـون 
الســجـن



ثالثة إل هيبلو، مالطا
قبل أن ُيعرفوا باسم ثالثة إل هيبلو، كانوا ثالثة شبان لديهم 
شغف بلعبتي كرة القدم وكرة السلة. وهم في سن 15 و 16 و 19 

في ذلك الوقت، أرادوا ما نريده جميعًا: حياة أفضل وأكثر أمنًا وأمانًا. 

وقد جلبهم هذا الهدف المشترك من غينيا وساحل العاج إلى 
ليبيا. ففي محاولة يائسة للهروب من زنازين العنف والتعذيب 

المخصصة لالجئين والمهاجرين هناك، استقلوا زورقًا مع أكثر من 100 
آخرين متجهين إلى أوروبا. 

وسرعان ما تعرض الزورق إلى مشاكل، وأنقذته ناقلة النفط 
إل هيبلو. ثم حاول طاقم إل هيبلو إعادة الذين تم إنقاذهم إلى ليبيا – 
وهو أمر غير قانوني – على الرغم من وعودهم بأنهم لن يفعلوا ذلك.

فاندلع احتجاج. وُطلب من الشبان الثالثة المساعدة في تهدئة 
الوضع. لقد دافعوا، بصفتهم مترجمين، عن حق أولئك الذين تم 
إنقاذهم في عدم تعرضهم للتعذيب مرة أخرى في ليبيا. وحّول 

الطاقم السفينة باتجاه أوروبا. 

ولكن بعد أن دخلت السفينة مياه مالطا، اقتحمتها السلطات 
المالطية، بدعوى أن الثالثة استولوا على السفينة بالقوة. واتهمت 

الشبان بارتكاب جرائم خطيرة لدرجة أنهم قد يتم سجنهم مدى الحياة. 

كان الشباب الثالثة قد حاولوا ببساطة الدفاع عن سالمتهم 
وحماية أولئك الذين تم إنقاذهم معهم. فأصبحوا اآلن في قفص 

االتهام. 

طالبوا بتحقيق العدالة من أجل ثالثة إل هيبلو.

 ُاكتبوا رسالة إلى 
المّدعي العام في مالطا 

طالبوا المّدعي العام بإسقاط كل التهم 
الموجهة إلى ثالثة إل هيبلو، وإغالق 

القضية. 

Attorney General 
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التحية: السيد/السيدة المّدعي العام

 تضامنوا مع 
ثالثة إل هيبلو

أرسلوا إليهم رسائل تظهر التضامن 
وتبعث على األمل تأكدوا من التقاط صورة 

لرسالتكم وانشروها على حساباتكم على 
وسائل التواصل االجتماعي، مع وضع 
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