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تجريبي

العراق يرفض مشاركة قوات تركية ضد «داعش»

األحد، ٥ أكتوبر/ تشرين األول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد - عمر ستار 

دعا رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي أمس الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «اإلرھاب»
إلى احترام سیادة العراق ووحدة أراضیه، في رد على قرار البرلمان التركي الموافقة على مشاركة

القوات التركیة في الحرب على «داعش»، فیما واصل التنظیم الضغط على محافظة األنبار
واستطاع أمس السیطرة على ناحیة كبیسة التابعة لقضاء ھیت وسط انتقادات مسؤولین محلیین

لغیاب القصف الجوي األمیركي.

وفي محافظة ديالى قتل عشرة من قوات األمن العراقیة أمس في ھجومین منفصلین استھدفا
حاجزين أمنیین، بحسب مصادر أمنیة وطبیة. (للمزيد)

وقال العبادي في بیان أمس: «إننا في الوقت الذي نرّحب بالجھود الدولیة لمحاربة إرھاب «داعش»
فإننا نجّدد تأكیدنا رفض تدخل أي قوات برية في العراق، وأننا أعلنا سابقًا خالل لقاءاتنا بقادة الدول
أننا ال نريد قوات برية في العراق، فقواتنا األمنیة وأبطال الحشد الشعبي متواجدون في ساحات

القتال، وھناك أعداد بشرية ھائلة استجابت لفتوى المرجعیة الدينیة بالجھاد». وأضاف أن «المعركة
بدأت بالتحّول وبشكل كبیر لمصلحة العراق وشعبه من أجل طرد وسحق ھذه التنظیمات

اإلرھابیة»، مجددًا التأكید على أن «العراق يدعو كل الدول إلى احترام سیادته ووحدة أراضیه، وأن
تكون الضربات الجوية بالتنسیق مع الحكومة العراقیة». وكان البرلمان التركي وافق الخمیس على
مشاركة القوات التركیة مع قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظیم «داعش» في العراق، ما يتضمن

إرسال قوات برية تركیة لتنفیذ مھمات قتالیة.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في قیادة عملیات األنبار «الحیاة» بأن «داعش» اقتحم صباح أمس
ناحیة كبیسة وسیطر علیھا من دون قتال بعد انسحاب قوات الشرطة وباقي التشكیالت األمنیة.
وأوضح أن «داعش استغل الحشود العسكرية من قوات الفرقتین األولى والسابعة وقوات من
الصحوة الجارية في مركز قضاء ھیت بھدف شن ھجوم على مناطق سیطر علیھا التنظیم غرب

القضاء أول من أمس، وقام بااللتفاف على جنوب القضاء والسیطرة على كبیسة التي تبعد 20 كلم
عن مركز القضاء». وأشار إلى أن «طیران الجیش الذي بدا مساء الجمعة طلعات جوية غرب ھیت
لتوفیر غطاء جوي لعملیة عسكرية على معاقل داعش، تعرض لنیران كثیفة من قبل المسلحین
أجبرته على االنسحاب». وأكد أن «الطیران الجوي األمیركي والدولي كان غائبًا في مناطق ھیت
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والرمادي خالل الیومین الماضیین».

وفي ديالى قال مقدم في الجیش إن «مسلحین ھاجموا حاجز تفتیش للجیش في ناحیة
المنصورية الواقعة شمال بعقوبة. وأوضح أن «الھجوم أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الجیش
وإصابة 15 آخرين بجروح». وفي ھجوم آخر، ھاجم مسلحون حاجزًا لعناصر الحشد الشعبي قرب
جبال حمرين شمال بعقوبة، ما أسفر عن مقتل خمسة منھم وإصابة عشرة آخرين بجروح». وأكد

مصدر في مستشفى بعقوبة العام تسلم جثث الضحايا. ويضم الحشد الشعبي عناصر من
ملیشیات شیعیة تقاتل إلى جانب قوات الجیش والشرطة العراقیة ضد عناصر «داعش» في عدة

جبھات.


