
CIHAM ALI  سـهـام عـلـي – 
 إريـتـريــا 

اعتقلت وعمرها 15 عـاًما 
ولــم ُتـــَر مــرة أخـرى



 ســهـام عـلـي 
إريــتــريـــا

ولدت في لوس أنجلوس وترعرعت في إريتريا، وكان لدى 
سهام علي أحالم كبيرة. هي من المعجبات بالمغنية ليدي 

غاغا Lady Gaga وفرقة غرين داي Green Day، وكانت عازمة 
على أن تصبح مصممة أزياء عندما تكبر. ولكن في سن 15 

عامًا تحطمت آمالها. 

ففي 8 ديسمبر/كانون األول 2012، تم القبض على سهام 
على الحدود مع السودان أثناء محاولتها الفرار من إريتريا. غادر 

والدها علي عبده، الذي كان في ذلك الوقت وزيرًا لإلعالم 
في عهد الرئيس أسياس أفورقي، إلى المنفى في الوقت 
الذي حاول فيه الجيش االنقالب على الحكومة. وكانت هناك 

شائعات تفيد بأن علي عبده قد أيد االنقالب، وربما تم 
اعتقال سهام انتقامًا منه. 

ومضت تسع سنوات وال أحد يعرف، وال حتى عائلتها، مكان 
احتجاز سهام. لم توجه إليها تهمة، ولم تقدم للمحاكمة. يبدو 
األمر كما لو أنها قد اختفت. تشتهر إريتريا بسمعة سيئة في 
ما يخص سجن الناس في حاويات تحت األرض حيث يعانون 
من البرد والحرارة الشديدين.  وثمة أنباء تفيد بأن العديد من 

الناس يموتون من التعذيب والتجويع والمرض وغير ذلك من 
المعاملة المروعة في تلك السجون. في حين أن األطفال 

اآلخرين في سنها قد توجهوا إلى الكلية، تعاني سهام من 
أهوال غير معروفة.  

على الرغم من أن سهام مواطنة أمريكية، إال أن حكومة 
الواليات المتحدة تجاهلت قضيتها. فحتى اآلن، لم تتكّلم 
الحكومة األمريكية بشأن محنة سهام، على الرغم من أن 

لديها القوة للتأثير على إريتريا. 

 ساعدوا على إبقاء آمال 
أسرة سهام حية 

التقطوا صورًا ألنفسكم وأنتم ترتدون أي 
شيء أرجواني – وهو اللون المفضل لسهام 
– وانشروها على وسائل التواصل االجتماعي 

إلظهار التضامن مع سهام وأسرتها. 
استخدموا الهاشتاغ Purple4Ciham# ووسم 

وزير الخارجية بلينكن! 

اكتبوا إلى السلطات األمريكية
 ادعوها للمطالبة بإطالق سراح سهام فورًا 

ومن دون قيد أو شرط 
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طالبوا الواليات المتحدة األمريكية برفع صوتها وعلني من أجل سهام. 


