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اأبرز التواريخ يف �صرية حممد اأبو طري

1951/4/16: والدة �ل�صيخ �أبو طري يف قرية �أم طوبا، �إحدى �لقرى �لو�قعة بني �لقد�ص   •

وبيت حلم. 

و�ل�رشعي،  �الأردين  للتوجيهي  يتقدم  طري  �أبو  �ل�صيخ  ]يونيو[/1971:  ]حزيران[/   •

وينجح بهما، ثم يغادر لالأردن للدر��صة يف �جلامعة �الأردنية، لكنه يقطع رحلته هذه 

ويعود للقد�ص ليبد�أ �لعمل �إماماً مل�صجد قرية �جليب �صنة 1972 وماأذوناً لقرى �جليب، 

وبري نباال، و�جلديرة. 

�إىل بريوت للمرة �الأوىل لاللتحاق بحركة فتح،  �أبو طري ي�صافر  1972: �ل�صيخ  �شيف   •

ويبد�أ �لعمل لالإعد�د لعمل ع�صكري يف �صفوفها.

1973/3/3: �ل�صيخ �أبو طري يتزوج من زوجته �الأوىل �أم م�صعب.   •

�شيف 1973–1974: �ل�صيخ �أبو طري ي�صافر ويلتحق بالعمل مع �ل�صهيد �صعد �صايل   •

ليبد�أ مرحلة جديدة من �لعمل �لع�صكري يف �صفوف حركة فتح.

1974/2/1: والدة �بنة �ل�صيخ �أبو طري �لبكر “فل�صطني”.   •

بتهمة  وحتاكمه  �الأوىل،  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  تعتقل  �الحتالل  قو�ت   :1974/9/12  •

�النتماء حلركة فتح، و�لتدرب على �ل�صالح يف �خلارج، وحيازة �أ�صلحة. 

مع  عاماً  و37  عاماً   16 ملدة  �لفعلي  بال�صجن  طري  �أبو  �ل�صيخ  على  �حلكم   :1975/5/5  •

وقف �لتنفيذ، وخف�ص �ل�صجن �لفعلي بعد �ال�صتئناف ملدة 13 عاماً. 

اأواخر 1976: �ل�صيخ �أبو طري يفارق تنظيم حركة فتح يف �ل�صجن، ليلتحق مبجموعة   •

من �الأ�رشى لي�صكلو� الحقاً �جلماعة �الإ�صالمية يف �صجن �لرملة. 

�الأ�رشى،  و�إخو�نه  طري  �أبو  لل�صيخ  تكرياً  بريدي  طابعاً  ت�صدر  �لكويت   :1977/7/1  •

و�صعت عليه �صورته، معنوناً بـ“نكافح لتحرير فل�صطني و�إحالل �ل�صالم”. 

ع�صقالن �صجني  �إىل  جميعاً،  �لقد�ص  �أبناء  تنقل  �ل�صجون  م�صلحة   :1980/2/1  • 

�صجن  �الإ�صالمية  �جلماعة  يف  و�إخو�نه  طري  �أبو  �ل�صيخ  وجهة  وكانت  �ل�صبع،  وبئر 

ع�صقالن. 
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�إخر�ج  ��صتهدف  لبنان،  �صّد  عدو�ناً  يبد�أ  �ل�صهيوين  �الحتالل  جي�ص   :1982/6/6  •

“�لثورة �لفل�صطينية” من لبنان، وجنح �الجتياح يف �إخر�ج جّل قو�ت �لثورة وت�صتيتها 
بني �لبلد�ن �لعربية، و�نتهى باحتالل بريوت. ونقل �ل�صيخ �أبو طري تع�صفياً �إىل �صجن 

بئر �ل�صبع ملهاجمته �لعدو�ن. 

1982/9/27: �غتيال �صعد �صايل، “قائد �أبو طري” يف �أثناء عمله مع فتح، وقائد غرفة   •

عملية  يف  بريوت،  معركة  �أثناء  ويف  لبنان  يف  �لفل�صطينية  للثورة  �ملركزية  �لعمليات 

غام�صة. وكان �صايل يطالب مبعاقبة �مل�صوؤولني عن ف�صل �لقو�ت �لفل�صطينية يف �لدفاع 

عن �جلنوب �للبناين. 

�لعامة تنجز عملية �جلليل،  �لقيادة   – �ل�صعبية لتحرير فل�صطني  �جلبهة   :1985/5/20  •

جنود  من  ثالثة  مقابل  �أ�صري�ً   1,155 �رش�ح  مبوجبها  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقت  و�لتي 

�الحتالل، و�أ�صهم �أبو طري يف �إمتام �ل�صفقة وحترر فيها. 

1986/3/15: والدة م�صعب، �لولد �الأول لل�صيخ �أبو طري.  •

1987/7/25: والدة �أروى، �البنة �لثانية لل�صيخ �أبو طري.  •

بتهمة  �لثانية،  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  تعتقل  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت   :1989/2/1  •

�لتو��صل مع قيادة �جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة يف �خلارج من �أجل �الإعد�د لعمل 

ع�صكري، وحكم بال�صجن ملدة 13 �صهر�ً. 

1989/5/21: والدة مرمي، �البنة �لثالثة لل�صيخ �أبو طري.  •

1990/8/30: �عتقال �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لثالثة و�حلكم عليه بال�صجن �الإد�ري ملدة   •

�صتة �أ�صهر، وخرج من �ل�صجن يف 1991/3/1. 

1990/12/28: والدة خولة، �البنة �لر�بعة لل�صيخ �أبو طري.  •

1992/3/8: �عتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لر�بعة يف كمني ن�صبته له �ملخابر�ت �ل�صهيونية   •

بعد �إمتام �صفقة �أ�صلحة من �أجل �الإعد�د النطالقة عمل ع�صكري حلركة حما�ص، وحكم 

بال�صجن ل�صّت �صنو�ت. 

1992/6/6: والدة حممود، �البن �لثاين لل�صيخ �أبو طري.  •

�إجبار  ��صتهدف  �الحتالل  �صجون  يف  �صامالً  �إ�رش�باً  يبد�أون  �الأ�رشى   :1992/9/27  •

�لعزل،  �صيا�صة  و�إنهاء  لالأ�رشى  �ملعي�صية  �لظروف  حت�صني  على  �ل�صجون  م�صلحة 

و�نتهى �الإ�رش�ب بعد 15 يوماً يف �ل�صجون، و19 يف �صجن نفحة بعد �أن حقق �الأ�رشى 

مطالبهم. 
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1992/10/18: والدة هند، �البنة �خلام�صة لل�صيخ �أبو طري.  •

1998/9/10: وحد�ت �صهيونية خا�صة ت�صفي قائد كتائب �لق�صام يف �ل�صفة �لغربية   •

�أر�صيف  وت�صادر  �خلليل،  من  بالقرب  “عزبة”  يف  عماد  و�صقيقه  �هلل  عو�ص  عادل 

�لكتائب �لذي كان مع �ل�صهيد عادل لتبد�أ على �إثرها بحملة �عتقاالت ��صتهدفت �أع�صاء 

وكو�در �لتنظيم وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ �أبو طري. 

1998/9/20: وحد�ت �صهيونية خا�صة تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �خلام�صة ليدخل يف   •

ٍ حول دوره �لقيادي يف �لتنظيم �لع�صكري حلما�ص �لذي كان يقوده �ل�صهيد  حتقيق قا�ص

عادل عو�ص �هلل، ويحكم بال�صجن ملدة �صبعة �أعو�م. و�صاركه �عتقاله يف �لتحقيق و�لدته 

لدورها يف نقل �ل�صالح للكتائب. 

على  �حتجاجاً  �لطعام  عن  �إ�رش�باً  يبد�أون  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى   :2000/5/2  •

�صيا�صة �لعزل و�لقيود على زيار�ت �الأهايل، و�صهد �الإ�رش�ب تفاعالً جماهريياً كبري�ً، 

على  �ل�صجون  م�صلحة  وو�فقت  طري  �أبو  �ل�صيخ  فيها  �صارك  مفاو�صات  بعد  و�نتهى 

طلباتهم. 

�أ�رشى �صجن جلبوع،  مع  �لطعام ت�صامناً  �إ�رش�باً عن  يبد�أون  �الأ�رشى   :2004/8/15  •

ولتحقيق حت�صينات يف ظروفهم �ملعي�صية. 

�ال�صتعد�د  �أم طوبا، وبدء  �إىل قريته  �أبو طري وعودته  �ل�صيخ  �الإفر�ج عن   :2005/6/5  •

�لتغيري  كتلة  قائمة  على  �لثانية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  خلو�ص 

و�الإ�صالح، حتت �صعار “يٌد تبني ويٌد تقاوم”. 

�لتغيري  كتلة  يختار  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب   :2006/1/25  •

و�الإ�صالح لتكون �لكتلة �الأكب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وبلغ جمموع مقاعدها يف �ملجل�ص 

74 مقعد�ً، موزعة على 29 مقعد�ً للقائمة، و45 مقعد�ً للدو�ئر، و�صوَّت لقائمة �لتغيري 

و�الإ�صالح يف مدينة �لقد�ص وعلى ر�أ�صها �ل�صيخ �أبو طري، 16,035 مو�طن مقد�صي. 

حملة  �صمن  �العتقال  وجاء  �ل�صاد�صة  للمرة  طري  �أبو  �ل�صيخ  �عتقل   :2006/6/30  •

��صتهدفت وزر�ء ونو�ب حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص وكتلة �لتغيري و�الإ�صالح. 

�ل�صيخ يف  �الأول، وكان  �أبو طري، �رشيكه يف �العتقال  �ل�صيخ  وفاة و�لد   :2006/11/27  •

�ل�صجن. 

رئي�ص  و�إقالة  طري[،  �أبو  �ل�صيخ  يقول  ]كما  و�ال�صطر�ر  �الإكر�ه  يوم   :2007/6/14  •

�لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية. 
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طري  �أبو  �ل�صيخ  بحكم  �لقر�ر  �صدور  �ملحاكم،  من  �صنو�ت  ثالث  بعد   :2008/11/24  •

�لتغيري  قائمة  على  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  النتخابه  �صهر�ً،   42 بال�صجن 

و�الإ�صالح. 

2009/1/25: وفاة و�لدة �ل�صيخ �أبو طري، رفيقة دربه يف �جلهاد، وهو يف �ل�صجن.   •

2009/3/15: �ل�صاباك يطلب �لتفاو�ص مع قياد�ت �أ�رشى حما�ص يف �ل�صجون من �أجل   •

�إمتام تبادل �الأ�رشى بني �الحتالل و�آ�رشي �صاليط، و�ل�صيخ �أبو طري �أحد �مل�صاركني. 

بحق  �ل�صادر  �حلكم  ��صتئناف  �ل�صهيونية  �لع�صكرية  �لنيابة  قر�ر  بعد   :2009/4/30  •

 48 لي�صبح  �حلكم  زيادة  تقرر  �ملحكمة  �لدولة،  �أمن  على  خلطورته  طري،  �أبو  �ل�صيخ 

�صهر�ً، و�صهر�ً �آخر لرف�صه �لوقوف للقا�صي. 

يف  لفوزه  �أعو�م،  �أربعة  ق�صائه  بعد  �ل�صجن  من  طري  �أبو  �ل�صيخ  خروج   :2010/5/20  •

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح. 

2010/6/30: قو�ت �الحتالل تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �ل�صابعة، بعد �لقر�ر باإبعاده   •

له �إىل حمكمة مدنية.  عن مدينة �لقد�ص، و�عتباره مت�صلالً لـ“�أر�ص �إ�رش�ئيل”، وحتوِّ

على  وت�صعه  �لقد�ص  مدينة  عن  طري  �أبو  �ل�صيخ  تبعد  �الحتالل  �رشطة   :2010/12/8  •

حاجز بيتونيا �لع�صكري، بعد قر�ر �ملحكمة �ل�صهيونية �إطالق �رش�حه ورف�صها متديد 

�عتقاله. 

2011/9/6: قو�ت �الحتالل تعتقل �ل�صيخ �أبو طري للمرة �لثامنة وحتتجزه يف �العتقال   •

�الإد�ري ملدة عام كامل. 

�الحتالل  ودولة  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  بني  �تفاق  �إمتام   :2011/10/18  •

فل�صطينياً،  �أ�صري�ً   1,027 عن  �الإفر�ج  مبوجبها  يتم  �أ�رشى،  تبادل  �صفقة  �إجر�ء  على 

ذوي  من  و�أ�صرية  �أ�صري  و320  �لعالية،  �الأحكام  ذوي  من  و�أ�صرية  �أ�صري   477 منهم 

يف  �أ�صماوؤهم  �لو�ردة  �الأ�رشى  من  كبري  عدد  �ل�صفقة  هذه  يف  وخرج  �ملوؤبدة،  �الأحكام 

منت �ملذكر�ت. 

2012/9/5: قو�ت �الحتالل تفرج عن �ل�صيخ �أبو طري من �صجن عوفر قرب ر�م �هلل.   •




