�أبرز التواريخ

�أبرز التواريخ يف �سرية حممد �أبو طري
•  :1951/4/16والدة ال�شيخ �أبو طري يف قرية �أم طوبا� ،إحدى القرى الواقعة بني القد�س
وبيت حلم.
• [حزيران][ /يونيو] :1971/ال�شيخ �أبو طري يتقدم للتوجيهي الأردين وال�رشعي،
وينجح بهما ،ثم يغادر للأردن للدرا�سة يف اجلامعة الأردنية ،لكنه يقطع رحلته هذه
ويعود للقد�س ليبد�أ العمل �إماما ً مل�سجد قرية اجليب �سنة  1972وم�أذونا ً لقرى اجليب،
وبري نباال ،واجلديرة.
• �صيف  :1972ال�شيخ �أبو طري ي�سافر �إىل بريوت للمرة الأوىل لاللتحاق بحركة فتح،
ويبد�أ العمل للإعداد لعمل ع�سكري يف �صفوفها.
•  :1973/3/3ال�شيخ �أبو طري يتزوج من زوجته الأوىل �أم م�صعب.
• �صيف  :1974–1973ال�شيخ �أبو طري ي�سافر ويلتحق بالعمل مع ال�شهيد �سعد �صايل
ليبد�أ مرحلة جديدة من العمل الع�سكري يف �صفوف حركة فتح.
•  :1974/2/1والدة ابنة ال�شيخ �أبو طري البكر “فل�سطني”.
•  :1974/9/12قوات االحتالل تعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة الأوىل ،وحتاكمه بتهمة
االنتماء حلركة فتح ،والتدرب على ال�سالح يف اخلارج ،وحيازة �أ�سلحة.

•  :1975/5/5احلكم على ال�شيخ �أبو طري بال�سجن الفعلي ملدة  16عاما ً و 37عاما ً مع
وقف التنفيذ ،وخف�ض ال�سجن الفعلي بعد اال�ستئناف ملدة  13عاماً.
• �أواخر  :1976ال�شيخ �أبو طري يفارق تنظيم حركة فتح يف ال�سجن ،ليلتحق مبجموعة
من الأ�رسى لي�شكلوا الحقا ً اجلماعة الإ�سالمية يف �سجن الرملة.
•  :1977/7/1الكويت ت�صدر طابعا ً بريدي تكرميا ً لل�شيخ �أبو طري و�إخوانه الأ�رسى،
و�ضعت عليه �صورته ،معنونا ً بـ“نكافح لتحرير فل�سطني و�إحالل ال�سالم”.

•  :1980/2/1م�صلحة ال�سجون تنقل �أبناء القد�س جميعاً� ،إىل �سجني ع�سقالن
وبئر ال�سبع ،وكانت وجهة ال�شيخ �أبو طري و�إخوانه يف اجلماعة الإ�سالمية �سجن
ع�سقالن.
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 :1982/6/6جي�ش االحتالل ال�صهيوين يبد�أ عدوانا ً �ض ّد لبنان ،ا�ستهدف �إخراج
“الثورة الفل�سطينية” من لبنان ،وجنح االجتياح يف �إخراج ج ّل قوات الثورة وت�شتيتها
بني البلدان العربية ،وانتهى باحتالل بريوت .ونقل ال�شيخ �أبو طري تع�سفيا ً �إىل �سجن
بئر ال�سبع ملهاجمته العدوان.
 :1982/9/27اغتيال �سعد �صايل“ ،قائد �أبو طري” يف �أثناء عمله مع فتح ،وقائد غرفة
العمليات املركزية للثورة الفل�سطينية يف لبنان ويف �أثناء معركة بريوت ،يف عملية
غام�ضة .وكان �صايل يطالب مبعاقبة امل�س�ؤولني عن ف�شل القوات الفل�سطينية يف الدفاع
عن اجلنوب اللبناين.
 :1985/5/20اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة تنجز عملية اجلليل،
والتي �أطلقت “�إ�رسائيل” مبوجبها �رساح � 1,155أ�سريا ً مقابل ثالثة من جنود
االحتالل ،و�أ�سهم �أبو طري يف �إمتام ال�صفقة وحترر فيها.
 :1986/3/15والدة م�صعب ،الولد الأول لل�شيخ �أبو طري.
 :1987/7/25والدة �أروى ،االبنة الثانية لل�شيخ �أبو طري.
 :1989/2/1قوات االحتالل ال�صهيوين تعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة الثانية ،بتهمة
التوا�صل مع قيادة اجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة يف اخلارج من �أجل الإعداد لعمل
ع�سكري ،وحكم بال�سجن ملدة � 13شهراً.
 :1989/5/21والدة مرمي ،االبنة الثالثة لل�شيخ �أبو طري.
 :1990/8/30اعتقال ال�شيخ �أبو طري للمرة الثالثة واحلكم عليه بال�سجن الإداري ملدة
�ستة �أ�شهر ،وخرج من ال�سجن يف .1991/3/1
 :1990/12/28والدة خولة ،االبنة الرابعة لل�شيخ �أبو طري.
 :1992/3/8اعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة الرابعة يف كمني ن�صبته له املخابرات ال�صهيونية
بعد �إمتام �صفقة �أ�سلحة من �أجل الإعداد النطالقة عمل ع�سكري حلركة حما�س ،وحكم
ل�ست �سنوات.
بال�سجن
ّ
 :1992/6/6والدة حممود ،االبن الثاين لل�شيخ �أبو طري.
 :1992/9/27الأ�رسى يبد�أون �إ�رضابا ً �شامالً يف �سجون االحتالل ا�ستهدف �إجبار
م�صلحة ال�سجون على حت�سني الظروف املعي�شية للأ�رسى و�إنهاء �سيا�سة العزل،
وانتهى الإ�رضاب بعد  15يوما ً يف ال�سجون ،و 19يف �سجن نفحة بعد �أن حقق الأ�رسى
مطالبهم.
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 :1992/10/18والدة هند ،االبنة اخلام�سة لل�شيخ �أبو طري.
 :1998/9/10وحدات �صهيونية خا�صة ت�صفي قائد كتائب الق�سام يف ال�ضفة الغربية
عادل عو�ض اهلل و�شقيقه عماد يف “عزبة” بالقرب من اخلليل ،وت�صادر �أر�شيف
الكتائب الذي كان مع ال�شهيد عادل لتبد�أ على �إثرها بحملة اعتقاالت ا�ستهدفت �أع�ضاء
وكوادر التنظيم وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ �أبو طري.
 :1998/9/20وحدات �صهيونية خا�صة تعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة اخلام�سة ليدخل يف
حتقيق قا�س ٍحول دوره القيادي يف التنظيم الع�سكري حلما�س الذي كان يقوده ال�شهيد
عادل عو�ض اهلل ،ويحكم بال�سجن ملدة �سبعة �أعوام .و�شاركه اعتقاله يف التحقيق والدته
لدورها يف نقل ال�سالح للكتائب.
 :2000/5/2الأ�رسى يف �سجون االحتالل يبد�أون �إ�رضابا ً عن الطعام احتجاجا ً على
�سيا�سة العزل والقيود على زيارات الأهايل ،و�شهد الإ�رضاب تفاعالً جماهرييا ً كبرياً،
وانتهى بعد مفاو�ضات �شارك فيها ال�شيخ �أبو طري ووافقت م�صلحة ال�سجون على
طلباتهم.
 :2004/8/15الأ�رسى يبد�أون �إ�رضابا ً عن الطعام ت�ضامنا ً مع �أ�رسى �سجن جلبوع،
ولتحقيق حت�سينات يف ظروفهم املعي�شية.
 :2005/6/5الإفراج عن ال�شيخ �أبو طري وعودته �إىل قريته �أم طوبا ،وبدء اال�ستعداد
خلو�ض انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني الثانية على قائمة كتلة التغيري
والإ�صالح ،حتت �شعار “ي ٌد تبني وي ٌد تقاوم”.
 :2006/1/25ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يختار كتلة التغيري
والإ�صالح لتكون الكتلة الأكرب يف املجل�س الت�رشيعي ،وبلغ جمموع مقاعدها يف املجل�س
 74مقعداً ،موزعة على  29مقعدا ً للقائمة ،و 45مقعدا ً للدوائر ،و�ص َّوت لقائمة التغيري
والإ�صالح يف مدينة القد�س وعلى ر�أ�سها ال�شيخ �أبو طري 16,035 ،مواطن مقد�سي.
 :2006/6/30اعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة ال�ساد�سة وجاء االعتقال �ضمن حملة
ا�ستهدفت وزراء ونواب حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س وكتلة التغيري والإ�صالح.
 :2006/11/27وفاة والد ال�شيخ �أبو طري� ،رشيكه يف االعتقال الأول ،وكان ال�شيخ يف
ال�سجن.
 :2007/6/14يوم الإكراه واال�ضطرار [كما يقول ال�شيخ �أبو طري] ،و�إقالة رئي�س
الوزراء الفل�سطيني �إ�سماعيل هنية رئي�س حكومة الوحدة الوطنية.
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 :2008/11/24بعد ثالث �سنوات من املحاكم� ،صدور القرار بحكم ال�شيخ �أبو طري
بال�سجن � 42شهراً ،النتخابه يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني على قائمة التغيري
والإ�صالح.
 :2009/1/25وفاة والدة ال�شيخ �أبو طري ،رفيقة دربه يف اجلهاد ،وهو يف ال�سجن.
 :2009/3/15ال�شاباك يطلب التفاو�ض مع قيادات �أ�رسى حما�س يف ال�سجون من �أجل
�إمتام تبادل الأ�رسى بني االحتالل و�آ�رسي �شاليط ،وال�شيخ �أبو طري �أحد امل�شاركني.
 :2009/4/30بعد قرار النيابة الع�سكرية ال�صهيونية ا�ستئناف احلكم ال�صادر بحق
ال�شيخ �أبو طري ،خلطورته على �أمن الدولة ،املحكمة تقرر زيادة احلكم لي�صبح 48
�شهراً ،و�شهرا ً �آخر لرف�ضه الوقوف للقا�ضي.
 :2010/5/20خروج ال�شيخ �أبو طري من ال�سجن بعد ق�ضائه �أربعة �أعوام ،لفوزه يف
انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني على قائمة التغيري والإ�صالح.
 :2010/6/30قوات االحتالل تعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة ال�سابعة ،بعد القرار ب�إبعاده
عن مدينة القد�س ،واعتباره مت�سلالً لـ“�أر�ض �إ�رسائيل” ،وحت ِّوله �إىل حمكمة مدنية.
� :2010/12/8رشطة االحتالل تبعد ال�شيخ �أبو طري عن مدينة القد�س وت�ضعه على
حاجز بيتونيا الع�سكري ،بعد قرار املحكمة ال�صهيونية �إطالق �رساحه ورف�ضها متديد
اعتقاله.
 :2011/9/6قوات االحتالل تعتقل ال�شيخ �أبو طري للمرة الثامنة وحتتجزه يف االعتقال
الإداري ملدة عام كامل.
� :2011/10/18إمتام اتفاق بني حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ودولة االحتالل
على �إجراء �صفقة تبادل �أ�رسى ،يتم مبوجبها الإفراج عن � 1,027أ�سريا ً فل�سطينياً،
منهم � 477أ�سري و�أ�سرية من ذوي الأحكام العالية ،و� 320أ�سري و�أ�سرية من ذوي
الأحكام امل�ؤبدة ،وخرج يف هذه ال�صفقة عدد كبري من الأ�رسى الواردة �أ�سما�ؤهم يف
منت املذكرات.
 :2012/9/5قوات االحتالل تفرج عن ال�شيخ �أبو طري من �سجن عوفر قرب رام اهلل.
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