
 

 

 

 : Collicelloالوصف التاريخي الفني لـ 

كوليسيللو ، الذي اشتق اسمه من الموقع الذي 

تحتله القرية على تل مليء بالغابات ، على بعد 

كم من أميليا وعلى الحدود مع تودي ، كان في  15

الماضي حارسًا لطريق فيا أميرينا القديم ، وهو 

طريق روماني بني حوالي القرن الثالث قبل الميالد 

ة لالتصال في ، لقرون ، كان أحد المحاور الرئيسي

وسط إيطاليا والرابط بين روما ورافينا. يستخدم 

الطريق في الغالب للتجارة ، كما أصبح طريًقا 

للحج إلى روما حيث نشأت أماكن العبادة الوثنية 

 وال تزال حية حتى اليوم مع وظائف أخرى.

تعود الوثائق األولى التي تذكر كوليسيلو باسم 

ة القرن الثالث كاستروم كوليسيلي ما بين نهاي

عشر وبداية القرن الرابع عشر: في إحدى هذه 

الوثائق ، ذكر أن بعض سكان القالع المجاورة 

طلبوا من بلدية أميليا بناء مستوطنة محصنة 

، من أجل السيطرة  Collicelloجديدة استولت على اسم 

التوسعية. تسبب الموقع  Todiعلى أهداف 

تمرة وما تبعها االستراتيجي للمدينة في هجمات مس

من نهب من قبل قوات تودرتين ، وخاصة من قبل 

Chiaravalle  الذي دمر القرية الصغيرة باألرض في عام

. تدخل البابا يوليوس الثاني بوفد دبلوماسي 1461

لتقليل القوة المفرطة لألسرة ، ولكن في نهاية 

القرن الخامس عشر ، استأنف تودي تهديد ممتلكات 

جمعت جيشًا ، لكنها تعرضت للضرب أميليا ، التي 

. بعد فترة قصيرة 1500بالقرب من أكواسبارتا عام 

( ، وجدت قوات 1527من االستقرار ، بعد كيس روما )

العصبة المقدسة نفسها في كوليشيلو التي لم تكن 

 قادرة على توفير طعامها بسبب الفقر الذي ساد.
في ظل عدم وجود وثائق معينة ، ال يمكن إعادة 

بناء الصورة التاريخية للمدينة من القرن السادس 

، اضطر   1943عشر إلى القرن العشرين. في عام 



 

الفقيه الفلورنسي بييرو كاالماندري ، أحد آباء 

الدستور اإليطالي ، إلى اللجوء إلى كوليسيللو ، 

بعد الغزو األلماني إليطاليا وإعالن الجمهورية 

. منذ فترة ما االجتماعية ، حيث بقي حتى التحرير

بعد الحرب ، تمت إعادة تطوير المنطقة مما أدى 

إلى إعادة توطين المدينة ، مما أثار أيضًا 

اهتمام الشخصيات البارزة ، مثل السناتور 

ألفريدو ريتشلين والمؤرخ جوليانو بروكاتشي ، 

 الذي اختارها كمكان للراحة.
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 :Sitographyببليوغرافيا و 

G. CARDONI  طريق طريق ،Amerina المشهد التاريخي .

في جنوب أومبريا. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/bfb804c5ac1a4a58a886
b65ac9064baa   ( 2020نوفمبر  29)آخر زيارة 

م. برداني ، "التشابك المزدوج" لألبرشية 

األمريكية في حالة الكاسترا في القطاع الشمالي 

الشرقي. 

https://www.academia.edu/42297642/IL_DOPPIO_INCASTEL
LAMENTO_DELLA_DIOCESI_AMERINA_IL_CASO_DEI_CASTRA_

DEL_SETTORE_NORD_ORIENTALE  29)آخر استشارة  

 ( 2020نوفمبر 

E. LUCCI ،Collicello. 
https://bct.comune.terni.it/sites/default/files/collicello.pdf 

 ( 2020نوفمبر  29)آخر زيارة 

www.iluoghidelsilenzio.it  ( 2020نوفمبر  29)آخر زيارة 

www.mondimedievali.net  ( 2020نوفمبر  29)آخر زيارة 

http://www.collicello.it/la-storia/  29)آخر زيارة  

 ( 2020ر نوفمب


