
 : اآلشورية التجارية المراكز عصر
 لٌقٌموا األناضول بالد الى االشورٌٌن التجار من جماعات اتجهت م.ق الثانً األلف مطلع مع

األناضول   وبالد أشور بالد بٌن ما التجارٌة األعمال ادارة مهمتها مستوطنات أو مراكز هنالك

 . الكتابة بمعرفة تمثلت جدٌدة حضارٌة مرحلة البالد بدخول إٌذانا هنالك وكان وجودهم

 هذه فً األناضول لبالد الكتابة دحول ان الى تشٌر اآلن لحد المكتشفة المادٌة األدلة اولى )) ان

 كتابات) نصوص فً اشارات وجود من الرغم ،على التجاراآلشورٌٌن طرٌق عن كان المرحلة

 ان على ذلك صح ان ٌدل مما االكدي العصر فً المنطقة فً اكدٌٌن تجار تواجد عن الحقة (

 الحٌن (( ذلك منذ األناضول بالد دخلت الكتابة

 الملك عهد من عاما ٠٦ نحو استمر األول دورٌن على اآلشورٌة التجارٌة المراكز عصر قسم

  ق.م( ٠٨٨٦ – ٠٨٨٦ بٌن  ) ما الثانً أي بوزوراشور األول الى اٌرشٌوم اآلشوري

 بحرٌق الطبقة هذه انتهت وقد حالٌا **تبة( كول (كانٌش كاروم من الثانٌة الدورالطبقة هذا وتمثل

 واثبتت الحدٌثة قٌصرٌة شرق شمال الى كم ٨٦ نحو بعد على االناضول وسط تقع تبة ))  كول

 التجاري المركز ٌقع التل سفح وعلى المركزي التل عند القدٌمة نٌشا مدٌنة موقع انها الدراسات

 وارخت اقدمها الرابعة بنائٌة طبقات اربع عن فٌه وكشف ، كانٌش بكاروم المعروف االشوري

 االشورٌة (( التجارٌة المراكز عصر الى منها واالولى الثانٌة

 من القوقاس وراء ما فً ** (الهندواوربٌة القبائل (تحركات بسبب ربما ، جزئٌا الموقع وهجر

  الشرقٌة أوربا

 منذ نزحت والتً "لغوٌا بعضها مع ترتبط الشعوب من مجموعة على اطلق مسطلح )) هو

 اواسط من االصلً موطنهم ان وٌعتقد اسٌا قارة من الغربٌة األقسام باتجاه م.ق الثالث األلف

 اورمٌا بحٌرة حول "اوال واستقروا القفقاس منطقة من قدموا انهم المرجح الرأي بٌنما اسٌا

 اقاموا اقلٌمٌن ابعد الى نسبة فجاءت اوربٌة الهندو باالقوام تسمٌتهم اما ."جنوبا انتشروا ومنها

 فٌهما  ((

 اضطراب الى أدى مما األناضول بالد الى بالنزوح التارٌخٌة الحقبة هذه فً الحثٌون بدأ كما

 مؤرخا حثً نص وٌشٌر  أشور مع التجارة على بدوره اثر والذي البالد فً السٌاسٌة األوضاع

 فمن ) كانٌش  Neša) نٌشا مدٌنة هاجما انٌتا وابنه بٌتانا أن سنة الحقة ٠٦٦ ٌقرب لما

 التجارٌة األعمال أن أال الهجوم هذا بسبب كان المدٌنة أصاب الذي والتدمٌر الحرق أن المحتمل

 ،  ضٌق نطاق على ولكن مستمرة بقٌت اآلشورٌة

 ابنه بعده ومن األول ادد شمشً حكم وتوطٌد أشور بالد فً السٌاسٌة األوضاع استقرار وبعد

 أشور بالد مابٌن التجارٌة التعامالت من الثانً الدور ق.م ( بدأ ٠47٦ -٠٨٦٦ادد ) ٌسمح

 األناضول وبالد

(  puruskhanda) بوروشخاند اجماهوٌوك ومواقع كانٌش كاروم من  Ibبالطبقة  وتمثلت 

 المرحلة هذه انتهت . وحاتوشا وعلٌشار قونٌا فً هوٌوك المالحة وقره البحٌرة جنوب القدٌمة

 عانت أشور بالد أن كما بالحثٌٌن والمتمثلة البالد فً الجدٌدة السلطة سببته أٌضا ربما بحرٌق

 مدٌنة على سٌطرته استعاد الذي زمرٌلم بوجه الوقوف من ادد ٌسمح ٌتمكن لم حٌث الضعف

 التجاري الطرٌق على الواقعة الشمالٌة المدن من العدٌد على تسٌطر بدورها كانت التً ماري

 بالد شمال من الممتدة المنطقة طول على 7 الحورٌٌن انتشار أن األناضول كما لبالد المباشر

 والفرات دجلة أعالى فً المدن على السٌاسٌة هٌمنتهم وبداٌة المتوسط البحر الى الرافدٌن



 ووصولهم اآلشورٌٌن اتصال قطع الى أٌضا أدى األناضول بالد جنوب فً المنتشرة والمناطق

 أن لبثت ما التً اآلشورٌة للدولة السرٌع االنهٌار فً ساعد مما ، التجارٌة مراكزهم الى

 من كبٌرا عددا اآلشورٌٌن التجار إمبراطورٌته ترك من جزءا فأصبحت لحمورابً خضعت

 من رقٌم ٨٦٦ و األول الدور من رقٌم ٠٦٦٦٦ من اكثر بلغت كانٌش مدٌنة فً النصوص

 فً والحضارٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة األحوال معرفة على الرقم تلك ساعدت وقد الثانً الدور

  . التارٌخٌة الحقبة تلك خالل األناضول وبالد أشور بالد من كل
 


