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ريكي على استخدام الحكومة السورية لألسلحة بيان لوزير الدفاع جيم ماتيس حول الرد العسكري األم

 الكيمياوية

أبريل/نيسان ردا محسوبا على استخدام  6مثلت الضربة العسكرية األمريكية على مطار الشعيرات في 

 .الحكومة السورية لألسلحة الكيمياوية

وإلظهار أن الواليات  أصدر الرئيس أمرا بتنفيذ هذا اإلجراء لردع استخدام األسلحة الكيمياوية في المستقبل

المتحدة لن تقف مكتوفة األيدي بينما يقتل األسد األبرياء باألسلحة الكيمياوية التي يحظرها القانون الدولي 

 والتي أُعلن عن تدميرها سابقا.

يظهر تقييم وزارة الدفاع أن الضربة أدت إلى إلحاق أضرار أو تدمير مواقع الوقود والذخيرة، وقدرات الدفاع 

بالمئة من الطائرات العاملة في سوريا. وقد فقدت الحكومة السورية القدرة على إعادة تزويد  20وي، و الج

الطائرات بالوقود أو إعادة تسليحها في مطار الشعيرات، وعند هذه النقطة، لم يعد المدرج صالحا 

 لالستخدامات العسكرية. 

  لى استخدام األسلحة الكيمياوية مرة أخرى.ونعتبر أنه من غير الحكمة أن تلجأ الحكومة السورية إ

Statement by Secretary of Defense Jim Mattis on the U.S. Military Response 

to the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons 

 

The U.S. military strike against Shayrat airfield on April 6 was a  

measured response to the Syrian government’s use of chemical weapons.  

 

The president directed this action to deter future use of chemical weapons and to 

show the United States will not passively stand by while Assad murders innocent 

people with chemical weapons, which are prohibited by international law and 

which were declared destroyed.  

 

The assessment of the Department of Defense is that the strike resulted in the 

damage or destruction of fuel and ammunition sites, air defense capabilities, and 

20 percent of Syria’s operational aircraft. The Syrian government has lost the 
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ability to refuel or rearm aircraft at Shayrat airfield and at this point, use of the 

runway is of idle military interest.  

 
 


