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الملّخص
تقـع مدينـة آلتـون كوبـري شـمال مركـز محافظـة كركـوك نحـو حوالـي أربعيـن كـم، 

وموقعهـا المتميّـز يـزداد أهميـًة إذا مـا عرفنـا أنَّها تقع على نقطـة الوصل بيـن أهم المدن 

الكبيـرة للمنطقـة: )كركـوك- أربيـل- الموصـل- السـليمانية(، وعلـى نهـر الـزاب الصغيـر 

تحديداً.

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان طبيعـة المراسـالت اإلداريـة والماليـة ودقّتهـا فـي 

تثبيـت اإلجـراءات المصرفيـة والمحاَسـبة؛ مـن أجـل ضمـان عـدم هـدر المـال العـام، 

وسـالمة الحقـوق الماليـة الشـخصية والعامـة على حـدٍّ سـواء؛ لينعكس بذلـك على واقع 

األداء الحكومـّي فـي العهـد العثمانـّي األخير من خالل اإلشـراف على تسـيير أمور الدولة 

ومؤسساتها.

تعتنـي الدراسـُة بعـرض مجموعـٍة مـن الوثائـق الخاصـة بجوانـَب مـن اإلجـراءات 

والمراسـالت الماليـة بيـن اإلدارة المحليـة فـي آلتـون كوبـري وواليـة الموصـل والبـاب 

العالـي فـي إسـطنبول، علـى أسـاس أّن آلتـون كوبري كانـت قضـاًء تابعاً لواليـة الموصل. 

إّن أغلـب الوثائـق المعروضـة سـتتيح لنـا الفرصـة لمعرفـة قيـم رواتـب المديريـن 

وموظفـي الدولـة ومبالغها بشـكٍل عام، وتحديـد التخصيصات المالية مـن ِقبَل الحكومة، 

وتحديـد مبالـغ التعويضـات الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة التي تُلحق الضـرر بالمباني 

والمؤسسـات الحكوميـة، وكيفيـة صـرف هـذه المبالـغ، والتعامل مع التخصيصـات بحذٍر 

شـديد، بعيـداً عـن االختـالس والمماطلـة في إجـراءات الصـرف والمتابعة.

وفـي ضـوء مـا سـبق سـتتضمن الدراسـة نبـذًة جغرافيـة وتاريّخية عـن مدينـة آلتون 

كوبـري، وعـرض خمـس وثائـق مـن العهـد العثمانـي األخيـر تخـّص الشـؤون اإلداريـة 

والماليـة وتحليلهـا.
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Abstract

The city of Alton Kobri which lies at the north of the center of the 
province of Kirkuk is about forty kilometers. Its noticeable location is 
increasingly important if we know that it is located in the link between 
the most important cities of the region: )Kirkuk - Erbil - Mosul - 
Sulaymaniyah(, and on the small Zab River specifically.

The objective of this study is to explain the nature of administrative 
and financial correspondence and its accuracy in the installation of 
banking procedures and accounting in order to ensure that public 
money is not wasted and the integrity of personal and public financial 
rights is reflected in the performance of the government in the last 
Ottoman period through supervision of the conduct of the affairs of 
the State and its institutions.

The study is concerned with the presentation of a set of documents 
on aspects of the procedures and correspondence between the local 
administration in Alton Kobri and the state of Mosul and the High 
Gate in Istanbul, considering that Alton Kobri was a district of Mosul.

Most of the presented documents will give us an opportunity to 
know the values of salaries of managers and the state of employees 
in general, to determine financial allocations by the government, 
to determine the amounts of compensation resulting from natural 
disasters that affect the buildings and governmental institutions, and 
how to spend these amounts and deal with allocations with great 
caution with specializations very carefully, away from embezzlement 
and procrastination in the procedures of exchange and follow-up.

In light of the above, the study will include a geographical and 
historical profile of the city of Alton Kobri, and the presentation of five 
manuscripts from the last Ottoman period related to administrative 
and financial affairs and analyzing them.
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المقدمة
تقـع مدينـة آلتـون كوبـري شـمال مركـز محافظـة كركـوك بحوالـي 40 كـم، وبالقرب 

منهـا مراكـز سـكنية أصغر، مثل ناحيـة )قوش ته به(، و)شـوان(، وموقعهـا المتميّز يزداد 

أهميـة إذا مـا عرفنـا أنّهـا تقـع علـى نقطـة الوصـل بيـن أهـم المـدن الكبيـرة للمنطقـة: 

)كركـوك- أربيـل- الموصـل- السـليمانية(، وعلـى نهر الـزاب الصغيـر تحديداً.

الهدف من الدراسة
تهـدف هـذه الدراسـة إلى بيان طبيعة المراسـالت اإلدارية والماليـة ودقتها في تثبيت 

اإلجـراءات المصرفية والمحاسـبة من أجـل ضمان عدم هدر المال العام، وسـالمة الحقوق 

الماليـة الشـخصية والعامة على حّد سـواء؛ لينعكـس بذلك على واقـع األداء الحكومّي في 

العهـد العثمانـّي األخير من خالل اإلشـراف على تسـيير أمور الدولة ومؤسسـاتها.

عناصر الدراسة
تعتنـي الدراسـة بعـرض مجموعـة مـن الوثائـق الخاصـة بجوانـب مـن اإلجـراءات 

والمراسـالت الماليـة بيـن اإلدارة المحليـة فـي آلتـون كوبـري وواليـة الموصـل والبـاب 

العالـي فـي اسـطنبول علـى أسـاس أّن آلتـون كوبـري كانت قضـاًء تابعـاً لواليـة الموصل. 

إّن أغلـب الوثائـق المعروضـة سـتتيح لنـا الفرصـة لمعرفـة قيـم رواتـب المديريـن 

وموظفـي الدولـة ومبالغها بشـكل عام، وتحديـد التخصيصات المالية مـن قبل الحكومة، 

وتحديـد مبالـغ التعويضـات الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة التي تُلحق الضـرر بالمباني 

والمؤسسـات الحكوميـة، وكيفيـة صـرف هـذه المبالـغ، والتعامل مـع التخصيصات بحذر 

شـديد بعيـداً عـن االختـالس والمماطلـة في إجـراءات الصـرف والمتابعة.

وفي ضوء ما سبق ستكون الدراسة وفق العناصر والعناوين اآلتية:

نبذة جغرافية وتاريخية عن مدينة آلتون كوبري	 

عـرض خمـس وثائـق من العهـد العثماني األخير تخّص الشـؤون اإلداريـة والمالية 	 

وتحليلها.
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المطلب األول
نبذة جغرافية وتاريخية عن مدينة آلتون كوبري

تعـّد مدينـة آلتـون كوبـري حلقـة وصـل فـي الجغرافيـا والتاريـخ والثقافـة والتـراث 

واألدب؛ لـذا فـإّن أّي دراسـة تخـّص المدينـة البـّد مـن أن توّضـح جوانب مـن المعطيات 

الجغرافيـة والتاريخيـة للمدينـة.

الموقع الجغرافي لمدينة آلتون كوبري
لقـد كانـت مدينـة آلتـون كوبـري قبـل عشـرينيات القـرن الماضـي قريـة صغيـرة 

موقعهـا الجغرافـي اليتعـّدى جزيـرة تُعرف باسـم )أورطه يقه(، إذ تتوسـط هـذه الجزيرة 

نهـر الـزاب األسـفل الـذي يمـّر داخـل آلتون كوبـري، ويتفـرع النهر قبـل بلوغـه المدينة 

إلـى فرعيـن شـمالي وجنوبـي، وعندمـا يجتـاز المدينة يعـود مرة أخـرى فرعاً واحـداً. ثم 

انتشـر السـكن شـيئاً فشـيئاً حول ضفـاف النهر خـارج الجزيـرة باتجاه الجنـوب والجنوب 

الغربـي )ينظـر الصـورة الجويـة المرفقـة(، وقـد سـاعدت تضاريـس األرض المنبسـطة 

فـي هـذا االتجـاه علـى سـهولة البنـاء علـى العكـس مـن المنطقـة الواقعـة إلى الشـمال 

والشـمال الغربـي، حيـث األراضـي المنخفضـة بالقـرب مـن النهـر التـي يعـّد البنـاء فيها 

عرضـة للفيضـان؛ لذلـك تـّم اسـتغاللها مـن قبـل أهالـي الناحيـة للزراعة.

صورة جوية لناحية آلتون كوبري ويظهر فيها بوضوح نهر الزاب والمدينة العتيقة والتوسع 
العمراني للمدينة الحالية
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لقـد تحّصلـت آلتـون كوبـري على تسـمية الناحيـة إدارياً فـي بداية العشـرينيات من 

القـرن العشـرين، وماتـزال إلـى يومنا هـذا ناحية تابعة لقضـاء )الدبس( التابـع لمحافظة 

)كركـوك(، واسـتمّر تزايـد السـكان في الناحية ليصـل إلى حوالي 13000 ثالثة عشـر ألف 

نسـمة فـي آخـر اإلحصائيات التقديرية لسـنة 2005م، وبمسـاحة جغرافية تقـّدر بحوالي 

2 كـم أو يزيـد)1(، وتتوسـط مدينـة آلتـون كوبـري نفسـها قـرى ونـواٍح عديـدة، )ينظـر 

خارطـة رقـم -2-( فـي ضمـن محافظـة كركوك قلـب العراق الشـمالي، وحدودهـا ما بين 

خطـي عـرض 34-36، وخطـي طـول 44-46 بيـن سلسـلة جبـال حمريـن، وسلسـلة جبال 

زاغـروس ونهر الزاب األسـفل)2(.

ولنهـر الـزاب األسـفل أهميـة كبيـرة بالنسـبة إلـى موقـع مدينـة آلتـون كوبـري، إذ 

يقسـمها النهـر إلـى ثالثة أجزاء لكّل جـزء أهميته التاريخيـة واالقتصاديـة والدينية، ففيها 

عـدد مـن مراقـد األئمة واألوليـاء الصالحين، وتُعرف أجـزاء المدينة هذه باألسـماء اآلتية: 

)بيـوك ياقـا- اورطـا ياقـا- كوجـوك ياقا(. ويربـط أجزاء المدينة جسـران ُمهمـان، أحدهما 

أطـول مـن اآلخـر، فـاألول شـمالي وطولـه 116م، والثانـي جنوبـي وطولـه 54م، وهـذان 

الجسـران بُنيـا علـى أسـس قنطرتيـن قديمتيـن اسـتُخدم فـي بنائهمـا الجـّص والحجـارة، 

ينتقـل عبرهمـا سـكان المدينـة مـن منطقة إلى أخرى بيسـر وسـهولة، وتربطهـم عالقات 

متينـة باعتبـار أّن أغلبهـم مـن التركمـان القاطنيـن فـي أجـزاء المدينـة منـذ الِقـدم، وقد 

أشـار تقريـر عصبـة األمـم إلى ذلك فـي عام 1925م بالقـول: )على امتـداد الطريق الكبير 

-يقصـد بـه الطريـق الواصل بيـن أربيل- كركوك-بغـداد- معظم البلدات تتحـدث التركية، 

وآلتـون كوبـري علـى سـبيل المثال هـي تركية خالصـة( )3(.

معطيات تاريخية عن مدينة آلتون كوبري
نهـر  روافـد  أعظـم  ضفـة  علـى  الواقعـة  الخالـدة  كوبـري  آلتـون  مدينـة  تتمتـع 

دجلـة الُمسـّمى بــ )نهـر الـزاب األسـفل( بجملـة مـن الخصائـص الجغرافيـة والتاريخية 

)1( آلتون كوبري المدينة والمستقبل: عبدالجبار باخوان: 7.

)2( واقع كركوك دراسات تاريخية قانونية إحصائية: جمال بابان: 38.

)3( التقرير المقّدم من لجنة الموصل إلى عصبة األمم بتاريخ 16 يوليو/ تموز، 1925م: 100.
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واالجتماعيـة لمجتمـع تعايش منذ آالف السـنين، واختار لنفسـه أن يتوارث عبر األجيال 

إرثـاً حضاريـاً مميّـزاً لمدينـة عريقـة تعاقبـت عليهـا إمبراطوريـات ودول وحكومـات، 

أكسـبتها واكتسـبت منهـا هويتهـا الحضاريـة والثقافيـة والفكريـة بمـا ينسـجم ودورهـا 

الثقافـي واالقتصـادي، باعتبارهـا بوابـة يطل مـن خاللها الماّرون على القسـم الشـمالي 

 ”Arba’il”مـن العـراق الغنـّي بحضارتـه نحـو مـا يُعرف اليـوم بمدينـة أربيـل )أربائيـل

فـي الكتابـات القديمـة( أوَمـن يقصـد عاصمـة النور فـي عهد الدولـة العباسـية بغداد، 

إذ البـّد للرائـح واآليـب مـن أن يمـّر عبـر قنطـرة آلتـون كوبـري التـي تسـتحّق بجـدارة 

أن تُسـّمى بــ )قنطـرة الذهـب(، ومّمـا زاد مـن أهميـة موقـع آلتـون كوبـري أنّهـا تقـع 

فـي وسـط ثالثـة أهـم ألويـة في تاريـخ العراق القديـم، فإلى الشـمال الغربـي من لواء 

كركـوك تحتـل خارطـة المدينـة موقعـاً جغرافيـاً مميـزاً يحـاذي لـواء أربيـل الواقع على 

حدودهـا الغربيـة، كمـا تقتـرب الخارطـة من حـدود لواء السـليمانية الواقع إلى شـرقها 

بحيـث ال يفصلهـا عـن اللـواء سـوى ناحيتيـن، وأّن المدينـة ترتبـط بلواء بغـداد وديالى 

مـن الجنـوب والجنـوب الشـرقي، إذ تقـع بيـن حـدود اللواءيـن ومدينـة آلتـون كوبري 

نواحـي لـواء كركـوك األخـرى )ينظـر الخارطة رقـم -1-(.

أهم معالم آلتون كوبري الحضارية
يبـدو أنـه يمكـن بسـهولة تفسـير معنى االسـم مـن خالل لفظه على أسـاس أنّه اسـم 

تركـي مرتبـط بأهـم معالمهـا الحضاريـة والعمرانية وأقدمهـا التي ماتزال شـاخصة للعيان 

إلـى يومنـا هـذا، المتمثـل بجسـرها أو قنطرتهـا العتيقـة )ينظـر صـورة الجسـر(، ويبـدو 

أّن اسـم هـذا الجسـر هوالـذي سـرى علـى المدينة بشـكل كامل، وهـو الذي يُسـّمى في 

اللغـة التُركيـة )آلتـون صوكوبـري(، أي بمعنـى )جسـر نهـر الذهـب(، ثـم اختُصـر االسـم 

ليُلفـظ )آلتـون كوبري فقـط( )1(. 

ومـن خـالل الرجـوع إلـى العديـد من المصـادر الخاصـة بكتابـات المؤرِّخيـن والبلدانيين 

العـرب والتُـرك وغيرهـم، نجـد أّن اسـم آلتـون كوبـري ظـّل مالزمـاً السـم المدينـة لعهود 

عديـدة ومايـزال مرتبطـاً بهـا إلى وقتنـا الحاضر

)1( العراق قديماً وحديثاً: عبد الرزاق الحسنّي: 222.
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الجسر القديم لمدينة آلتون كوبري على نهر الزاب األسفل)1(

)1( نقاًل عن: القبائل والعشائر التركمانية في العراق ومناطق سكناهم: صبحي ساعتجي: 106.
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المطلب الثاني
خمسة نماذج لوثائق من العهد العثماني األخير عن مدينة آلتون كوبري

تعـّد الوثائـق المحفوظـة فـي األرشـيف العثماني باسـطنبول المصدر األساسـي لفهم 

أوجـه متعـددة مـن تاريـخ الدولـة العثمانيـة، السـيّما مـدة أو زمـن وجودهـا علـى هـرم 

السـلطة للعديـد مـن بلـدان الوطن العربـي ومدنه، فقد اعتمـد النظـام اإلداري العثماني 

خـالل مدة وجوده في الحكم على تسـجيل كّل شـاردة وواردة في ضمـن فعاليات الدولة 

ومؤسسـاتها اإلداريـة مـن أعلـى سـلطة فـي الدولـة )البـاب العالـي( إلـى أصغـر وحـدة 

إداريـة )سـنجق وقصبـة(. ومـن بيـن المـدن التـي احتفـظ األرشـيف العثمانـي بوثائـق 

ُمهمـة عنهـا مدينـة آلتـون كوبـري، إذ عثرُت في زيـارات متكـررة -كوني باحثـاً دائماً في 

األرشـيف- إلـى مبنـى األرشـيف العثمانـي علـى عشـرات الوثائـق مـن العهـد العثمانـي 

األخيـر، اختـرُت منها نمـاذج لمواضيـع مختلفة تتعلّق بالشـؤون اإلداريـة والمالية لقضاء 

آلتـون كوبـري خـالل المـدة المذكـورة، وسـأحاول التعريـج علـى هـذه الوثائـق بالشـرح 

والتعليـق مـع إظهـار نمـوذج الوثيقـة المرقـم إزاء كّل منهـا علـى حدة.
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الوثيقة األولى:
تخـّص هـذه الوثيقـة أعلى صاحب منصب للسـلطة فـي القضاء وهوقائمقـام القضاء، 

الـذي ُعـرف فـي نـّص الوثيقـة باالسـم )حسـن آغـا(، وقـد كُتـب فـي الوثيقـة رقـم مبلـغ 

مالـي هـو)1000 قـروش(، وفـي تفاصيـل الوثيقة إشـارة إلى الراتـب الذي يتقاضـاه مدير 

القضـاء، البالـغ )1250 قروش(.

ومّمـا يلفـت النظـر في نـّص الوثيقة أّن مدينـة آلتون كوبـري كانت قضاًء تابعـاً لوالية 

شـهرزو، وتذكـر الوثيقـة اجتمـاع المجلـس اإلداري للقضـاء، وأمـره بـأن يتـم التأكيـد على 

االهتمـام بالرسـوم والضرائـب، والتأكيـد على تحديد األجـور والمرتبات الشـهرية، وتحديد 

مبلغهـا، وفـي الوثيقـة يقـّر مديـر القضاء بنفسـة بـأّن راتبـه الشـهري هـو)1250 قروش(، 

وهـذا يـدّل علـى دقـة األمـور الماليـة وعدالتهـا بالتسـاوي للجميـع، وأولهـم رأس هـرم 

السـلطة فـي المدينـة، وهو القائمقام، والوثيقة تؤّرخ ذلك في شـهر تمـوز من عام 1260.
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الوثيقة الثانية:

تتنـاول الوثيقـة طلـب إجـراء كشـوفات مصرفيـة، وتاريـخ صدورهـا فـي 28 رمضـان 

.1309

لقـد كُتـب فـي أعلـى الوثيقـة )نظـارة األمـور الماليـة(، أي مكتـب أو دائـرة األمـور 

الماليـة، ويبـدو أّن الوثيقـة صادرة عـن دائرة المحاسـبة العمومية، أي الحسـابات العامة 

بالعـدد 141، وموضـوع الوثيقـة بعنـوان )الحاجـة إلـى تفعيل شـيء(. 

ومـن بيـن اإلشـارات التـي تخـّص الوثيقـة إداريـاً أّن ناحية آلتـون كوبري كانـت تابعًة 

لمتصرفيـة شـهزور، وفحـوى الوثيقـة هـو طلـب إجـراء كشـوفات مصرفية لتعميـر مخزن 

العتاد العسـكري الُمسـّمى )ميرة الخزينة(، واسـتبيان حاجة الميرة من تعديالت تتطلّب 

صـرف أمـوال قُـّدرت بــ)9123 قـروش(، وتّم إعطـاء المأذونيـة من قبل المجلـس اإلداري 

لواليـة الموصـل بتاريـخ 16 تشـرين الثانـي عـام 1307 بالرقـم 109 بمسـّمى )إضبـارة 

اإلشـعار(. مضبطة 
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الوثيقة الثالثة:
هـذه الوثيقـة عبارة عن رسـالة تخّص تعويضات أضرار الفيضـان الذي حدث في المدينة 

مـن جـرّاء فيضـان نهر الزاب، وقـد كُتب في أعلى الوثيقـة: )الدولة العاليـة العثمانية- دائرة 

التلغـراف(، والوثيقـة صـادرة عـن دائرة الموصل بالرقـم 2409 والعدد 37 بتاريخ 10 نيسـان 

1307. وقـد عنونـت بـ)الرسـالة إلى جاللة نظارة الداخليـة(، أي بما معنى وزارة الداخلية.

أّمـا موضـوع الرسـالة فيتمحور بشـأن فيضان منسـوب ميـاه نهر الـزاب الصغير، وأُشـير في 

الرسـالة الرسـمية هـذه إلـى أنّه قد وقع في مركـز ناحية آلتون كوبري بسـبب الفيضان )خراب(. 

وتعـّدد الرسـالة المباني الخربة من جـرّاء الفيضان بما يقارب)50( خاناً )منـزل(، و)10( دكاكين، 

و)20( خانـة )مـكان عمل(. وعدد )2( جايخانة، ومسـجد واحـد، وديوانخانة واحدة.

وألن مدينـة آلتـون كوبـري كانـت تابعًة على ما يبدو لمتصرفية كركـوك في تاريخ كتابة 

الوثيقة، فقد ذُكر أّن الفيضان الذي وقع قد شـمل مدينة كركوك، وذُكر في الكتاب الرسـمّي 

كذلـك أنـه فـي شـهر مـارت مـن يـوم 26 أيضاً حصـل فيضان آخـر فـي مدينة السـليمانية؛ 

بسـبب هطـول أمطـار غزيـرة جداً. وقـد تّم طلـب )100 ألف قـروش( كمسـاعدات عاجلة 

يتـّم صرفهـا للمتضّرريـن مـن الفيضانـات، بموجب التلغـراف العاجل المرسـل والـوارد من 

متصرفيـة السـليمانية إلى والي الموصـل المدعو)طاهر(، بتاريخ 7 نيسـان 1327
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الوثيقة الرابعة:

تخـّص هـذه الوثيقـة تعـرّض خـّط التلغـراف المـار بمدينـة آلتـون كوبري إلـى ضرر، 

والوثيقـة عبـارة عـن تلغـراف كتبـه والـي بغـداد المدعو)مجيد(.

وقـد كُتـب فـي أعلى الوثيقـة كلمة )تلغـراف نامـة( )teligrafname(، وعنوان الرسـالة 

التـي تتضمنهـا الوثيقـة: )إلـى وزارة الداخليـة الجليلـة(، بتاريـخ 11 أيلـول سـنة 1322ه، 

وبحسـب التحريـرات البيانيـة الـواردة فـي الوثيقـة يبـدو أّن خـّط التلغـراف الممتـد مـن 

أربيـل مـروراً بمدينـة آلتـون كوبـري فـي ضمـن واليـة الموصـل قد تعـرّض لعمليـات ضرر 

متعّمـد وغيـر متعّمـد، وتبيّـن الوثيقـة مـدى أهميـة هـذا الخـّط؛ كونـه يمتـد جنوبـاً إلى 

بغـداد فالبصـرة، ولعـّل االهتمـام بهذا الخـّط نابع من كونـه يوصل المعلومـات إلى المدن 

المتعـددة التـي يمـّر بهـا، ويربطهـا ببعضهـا بعضاً، وهـذا األمر يؤكـد أهمية موقـع مدينة 

آلتـون كوبـري، إذ كانـت حلقـة الوصـل بيـن بغـداد والموصـل، ثـم البصرة. 

وتنتهـي الوثيقـة بالتوصيـة بمنـع التجـاوز أوحصـول الضـرر لهـذا الخـط، ويُفهـم من 

خـالل نـّص الوثيقـة أنّـه تـّم تخصيـص حماية وصـرف مبالـغ لهذا الشـيء.
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الوثيقة الخامسة:
موضـوع الوثيقـة يتعلّـق بمصاريـف وزارة األمـور الماليـة أومديريـة الشـؤون المالية 

بعبـارة:  بالوثيقـة  بـدأت  وقـد  أوالحسـابات-بالعدد 883،  المصاريـف  -قسـم محاسـبة 

)حضـرة دولتواالفنـدم(، وهـي مـن عبـارات التكريـم واالحتـرام.

إّن فحـوى الوثيقـة عبـارة عـن جـواب لكتـاب صـادر فـي 6 تشـرين األول 1324 ذي 

الرقـم 19، يخـّص مصاريـف تعميـر تـّم صرفها فـي ناحية آلتـون كوبري، قُـّدرت بـ)7933 

قـروش(، مرفوعـة إلـى عطافـة المقـام العالـي. وتتضمـن الوثيقـة اسـتبياناً دقيقـاً عـن 

المصاريـف، ومـن التواريـخ المدونّـة فيها يتضح جلياً أّن هذا األمر اسـتغرق سـنتين، وأّن 

الموضـوع كان فـي عهـدة والـي الموصـل، وعلـى مـا يبـدو أنّـه كان هناك عجـز مصرفي 

أدى إلـى إطالـة األمـر لمـدة سـنتين إلـى أن صدر )فرمـان الوالـي( أي األمـر اإلداري لهذا 

الصـرف، إذ كُتـب بتاريـخ 30 تشـرين األول 1324، وتـّم حصـول األمـر فـي 9 ذي القعدة 

1326، وقـد ُختمـت الوثيقـة باسـم المدعو)محّمـد رضا(-ماليـة ناظري.
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ملحق الخرائط

)خارطة رقم -1-( موقع مدينة آلتون كوبري في لواء كركوك واأللوية المجاورة لها)1( 

)خارطة رقم -2-( موقع مدينة آلتون كوبري أقصى شمال محافظة كركوك)2(

)1( هوية كركوك الثقافية واإلدارية: محّمد علي القره داغي: 175.

)2( أزمة كركوك السياسة اإلثنية في النزاع والحلول التوافقية: ليام اندرسن وغاريث ستانسفيلد: 55.
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