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لمحطة من قبل كانت سوريون من أجل الحقيقية والعدالة قد أعّدت تقريراً حول أعمال سلب ونهب لمحطة كهرباء زيزون وبيع التجهيزات والمعدات الخاصة با 1

ي ريف حماه"  منزل ومحل تجاري ف  100سوريا: هيئة تحرير الشام تصادر أكثر من وحمل عنوان " 2019الحزب اإلسالمي التركستاني في أوائل العام 

 . sy.org/ar/1256/-https://stj.  2019أيلول/سبتمبر  19. آخر زيارة بتاريخ 2019نيسان/أبريل  12سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في  

. آخر  2017أيلول/سبتمبر  25ريون من أجل الحقيقة والعدالة في "االستيالء على الممتلكات العامة والخاصة في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب" سو 2
 . sy.org/ar/262/-https://stj. 2019أيلول/سبتمبر  19زيارة بتاريخ 

https://stj-sy.org/ar/1256/
https://stj-sy.org/ar/262/
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الحركة اإلسالمية لتركستان الشرقية وهي منظمة جهادية تشكلت في  ب أشارت العديد من المصادر أيضاً إلى أّن الحزب اإلسالمي التركستاني له ارتباطات وثيقة 3

، قام "حسن محسوم" بنقل مقر حركة تركستان الشرقية اإلسالمية إلى  1998، من قبل كل من "حسن محسوم وعبد القدير يابوقوان"، وفي العام 1993عام 
دة حركة تركستان الشرقية االسالمية مع أسامة بن الدن وغيره من قادة تنظيم القاعدة كابول، لالحتماء تحت مظلة حركة طالبان في أفغانستان، حيث اجتمع قا

 وحركة طالبان، والحركة اإلسالمية ألوزبكستان بهدف ايجاد آلية للتنسيق المشترك فيما بينهم.
أيلول/سبتمبر    19. )آخر زيارة للرابط  2019حزيران/يونيو  23المرتكزات االستراتيجية للحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا". موقع تلفزيون سوريا.  " 4

2019  .)
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%

-AA
D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%A9
-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%
-D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8AD8%A7%D9%84%D8%AA%%

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-D9%81%D9%8A% . 
(.  2019أيلول/سبتمبر  19. )آخر زيارة للرابط 2017آب/أغسطس   30"جهاديٌّ من نوع آخر". مركز كارنيغي للشرق األوسط.   مهنّد الحاج علي، 5

mec.org/diwan/72951-https://carnegie . 
. )آخر  2017أيلول/سبتمبر   25االستيالء على الممتلكات العامة والخاصة في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  " 6

 .  /sy.org/ar/262-https://stj(. 2019أيلول/سبتمبر   19زيارة للرابط 
(.  2019أيلول/سبتمبر  19. )آخر زيارة للرابط 2017آب/أغسطس  30"جهاديٌّ من نوع آخر". مركز كارنيغي للشرق األوسط.  مهنّد الحاج علي،7

mec.org/diwan/72951-https://carnegie . 

https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://carnegie-mec.org/diwan/72951
https://stj-sy.org/ar/262/
https://stj-sy.org/ar/262/
https://stj-sy.org/ar/262/
https://carnegie-mec.org/diwan/72951
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للمزيد من االطالع انقر هنا:    8

https://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.treas.gov%2Fpress%2Freleases%2Ftg92.htm&dat
29-09-=2009e 

(.  2019أيلول/سبتمبر  19. )آخر زيارة للرابط  2019حزيران/يونيو   29"الحزب "اإلسالمي التركستاني": المحطة الشامية". موقع المدن.  عقيل حسين،9
-https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
-84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9% . 
  19. )آخر زيارة للرابط  2019نيسان/أبريل  10وحدة تحليل السياسات. -الحزب اإلسالمي التركستاني: تجربة قاعدية خاّصة في المسرح السوري". أسبار " 10

http://aletihadpress.com/2019/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-(. 2019أيلول/سبتمبر 
-5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%

%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/-D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9% . 
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https://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.treas.gov%2Fpress%2Freleases%2Ftg92.htm&date=2009-09-29
https://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.treas.gov%2Fpress%2Freleases%2Ftg92.htm&date=2009-09-29
https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2016/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://aletihadpress.com/2019/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/
http://aletihadpress.com/2019/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/
http://aletihadpress.com/2019/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/
http://aletihadpress.com/2019/04/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/
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. )آخر  2018تشرين األول/أكتوبر  15العربي الجديد. (". موقع  4تنظيمات "القاعدة" وأخواتها في إدلب: "التركستاني" لالنتقام من الصين ) عدنان أحمد، " 13

(.  2019آب/أغسطس  24زيارة للرابط 
0/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%Ahttps://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1

-%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8-A
-%D9%81%D9%8A-D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%
-D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%
-%D9%85%D9%86-7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85D9%84%D9%84%D8%A%
4-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86% . 

mailto:@turkestan12
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-4
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من الُسعر. والُسعر هو   0,24يستخدم الجول لقياس كل أشكال الطاقة، وهي تشمل الحرارة والطاقة الكهربائية والطاقة الميكانيكية. يساوي الجول الواحد نحو  14

 درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية.كمية الحرارة المطلوبة لرفع 
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