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سميل... مدينة متفردة بسحر االبتسامة المشرقة

تقع مدينة �سميل قرب 
دهوك بحوايل 15كم 

يف املنطقة ال�سرقية 
من ال�سهـــــل املعروف 
ب�سهل ال�سليفاين او 

�سهل دوبان الذي ميتد 
من دهوك �سرقا اىل 

في�سخابـور غربا واجلبل 
االبي�ض �سماال ونهر 

دجـلة جنوبـا. 

�شميل كلمة ارامية ا�شلها �شمعاال او �شماال يعني 
الي�ش��ار وهناك من يقول ان �ش��ميل هي �ش��مئيل 
يعني اهلل �ش��مع او �ش��مع اهلل وح��ورت بعد الفتح 
اال�ش��امي وانت�ش��ار اللغ��ة العربي��ة اىل �ش��ميل . 
وهناك من يف�رس كلمة �ش��ميل بالعربية ب)�ش��م. 
ووي��ل( . ويق��ول ي��ا ق����������وت احلموي �ش��مويل: 
بفت��ح اأوله و�ش��كون ثاني��ه وك�رس ال��واو ثم الياء 
م�ش��تقة من حتت واخ�ره الم مو�ش��ع كثري الطري 
. وق��ال ابو من�ش��ور �ش��مويل ا�ش��م طائ��ر واثناء 
اال�شتعمال دجم�ت الواو ل�شهولة اللفظ وا�شبحت 
�شميل . و�شميل باللغة الكردية )�شي. مل( اي انها 
مبني����ة بني ثاثة تل��ول وهن��اك راأي اخر يقول 
)�ش��ي . م��ال( اي ثاثة بي��وت وهي تفا�ش��ي�������ر 
حديثة ال عاقة لها باأ�شل الكلمة ال�رسياين وهي 

بعيدة عن ال�شح����������ة. 
كانت �شميل قدميا من القرى املهمة ا�شرتاتيجيا 
فمنها كانت متر اجليو�ش �شالك���������ة م�شيق ممر 
)ق�ش��ه فر( الذي يت�ش��ل مبم��ر درك��ل ال�ش��ي������خ 
ي��وؤدي ه��ذا امل�م���������������ر اىل دول��ة ارارتو واىل 
باد احلثيني يف ا�ش��يا ال�شغرى وارمينيا . ومير 
الطري����������ق امللوكي القدمي عرب �شميل والعا�شي 
حتى ن�شيبني فرتبط باد ا�شور وبابل واعال����ي 
باد ما ب��ني النهرين بباد ال��روم والغرب. وهو 
الطريق الذي �شلكه االكدي�������������ون للو�شول اىل 
جتمعاتهم الع�شكرية ولاأغرا�ش التجارية والذي 

ا�شبح طريقا ملوكيا �شهريا .
و�ش��ميل االن تق��ع عل��ى الطريق ال��دويل املوؤدي 
م��ن املو�ش��ل اىل زاخ�������������و فاحل��دود الرتكية 
وال�ش��ورية . كانت �ش��ميل قرية م�شيحية �شغرية 
مهملة مل ي������رد ذكرها يف امل�ش��ادر التاريخية 
واول ذكر لها جاء اثناء اال�شطدام الذي ج�����رى 
بني قوات االخوين بهرام با�ش��ا و�ش��عيد بك قرب 
القري��ة وال��ذي انت���رست في����������ه ق��وات بهرام 
با�ش��ا العمادي��ة . ث��م ج��اء ذك��ر �ش��ميل عندم��ا 
ا�ش��تطاع املدعو منرب�������ن �ش��مواغا امري ع�شرية 
الدنادي��ة مع خم�ش��ة من فر�ش��انه م��ن قتل عبد 
الباقي اجلليل���ي وايل املو�ش���ل واخ�يه واثني��ن 

م��ن اوالده �شن���ة 1787م عن���د القري��������ة.
ال توج��د اثار تاريخية مهمة يف �ش��ميل عدا التل 
االث��ري الذي يتو�ش��ط املدين����������ة ومتت تعليته 
عل��ى الطري��ق الربي الذي كان مي��ر �رسقي دجلة 
ويربط ب��ني الع����راق واقليم ديار بك��ر وارمينيا 
فكان طريقا رئي�ش��يا للتج��ارة بني العراق)وادي 
ونظ��را   . والغ��رب  ال�ش��غرى  وا�ش��يا  الرافدي��ن( 
الأهمي��ة الطريق يف اواخ��ر العه��د العثمان��������ي 
فق��د اقيمت عليه التل��ول رمبا الأ�ش��باب املراقبة 
الع�ش��كرية او لتك��ون مر�ش��دا ودلي����ا للقواف��ل 
الربيدي��ة والتجارية والع�ش��كرية وكان قد �ش��يد 
على ت��ل �ش��ميل يف زم����������ن الدول��ة العثمانية 

خمفرا للجندرم������������ه. 
ام��ا االن فق��د بني��ت فوق��ه اب��راج تقوي��ة للب��ث 
التلفزي��وين والهاتف��ي . ا�ش��افة اىل الت�����ل كان 
يق��دم  كب��ري  )فن��دق(  خ��ان  القري��ة  هن��اك يف 
خدمات��ه للم�ش��افرين والقواف��ل الت���������ي كانت 
ت�ش��لك هذا الطريق وكان ق�شم كبري منه باقيا اىل 
ال�ش��بعينايت من الق���������رن املا�ش��ي . ا�ش��بحت 
�ش��ميل مرك��ز ناحي��ة �ش��نة 1954م واول مدير 

ناحية عني فيه��ا 
كان ال�شيد احمد مفتي ثم ا�شبحت مركزا للق�شاء 
�ش��نة 1978م واول قائمق��ام ت�����م تعيينه فيها 
كان ال�ش��يد �ش��الح عبداهلل . وبهذا حتولت �شميل 
اىل مرك����������ز اداري واقت�ش��ادي مه��م جذب��ت 

ال�شكان من كافة املناطق لل�شكن فيها. 
�ش��ميل  يف  �ش��يدت  ابتدائي��ة  مدر�ش�������������ة  اول 
كان��ت �ش��نة 1950 وكان��ت مبني��ة م��ن الل��ن 
والط��ني وبناه���ا ال�ش��يد حمم��ود النائ��ب وعلى 
نفقته اخلا�شة ويف �ش��نة 1969م بنيت مدر�شة 
ابتدائي��ة حديث��ة فيها بع��د ذلك �ش��يدت مدار�ش 

اخرى كثي���������رة.

اول بئ��ر ارتوازي مت حفره يف �ش��ميل كان �ش��نة 
1956م قام��ت بحف��ره �رسك�����������ة هاروليتي 
االنكليزية ومت ن�شب خزان كبري للماء قرب البئر 
لغر�ش اال�ش��تعم�ال الب�رسي بعد ان كان اعتماد 
النا���ش على مي��اه العيون ويف ال�ش��بعينيات يف 
الق��������رن املا�ش��ي مت مد �ش��بكة انابي��ب املياه 
اىل داخ��ل املدينة ومت انارة املدينة بالكهرب���اء 
الأول م��رة �ش��نة 1967م . ومل ي�ش��ل اليها البث 

التلفزيوين اال �شن��������ة 1970م .
اول جام��ع حديث مت بنائه �ش��نة 1957م وعلى 
نفقة حممود النائب اي�شا ويف ع�ام 1954م مت 
بن��اء اول م�شتو�ش��ف �ش��حي وعلى نفقة ال�ش��يد 
حمم��ود النائ��ب اي�ش������ا كان من الل��ن والطني 
ث��م مت بناء اخر حديث مقاب��ل اجلامع من اجلهة 
ال�ش��مالي�������ة والزال قائما حلد االن كدار �ش��كن. 
�ش��نة 1970م مت بن��اء مركز �ش��حي رئي�ش������ي 
حدي��ث زود باالأجه��زة احلديثة وجه��ز باالأدوية 

ومت تعيني اطباء للعمل في�����������ه.
ويف �شنة 2003م قامت حكومة اقليم كرد�شتان 
بتحويل مقر قدمي اىل مركز �شحي يقدم خدماته 
ال�ش��حية والعاجي�������ة ويخف��ف م��ن معان��اة 
النا�ش واآالمهم كما مت بناء م�شت�شفى اخر حديث 
ا�شافة ال���ى مذخر لاأدوية. �شميل كن�شيا تابعة 
البر�ش��ية زاخ��و وده��وك للكل��دان . اعتنق����������ت 
امل�ش��يحية من��ذ ح��وايل الق��رن الث��اين امليادي 
وت�ش��هد بذلك الكثري م��ن االدي����������رة والكنائ�ش 
ه��ذه  يف  اقيم��ت  الت��ي  امل�ش��يحية  واملدار���ش 
املنطق��ة. ويف اواخر الق�����رن اخلام�ش امليادي 
تبنت كني�ش��ة �شميل املذهب الن�ش��طوري وكانت 
اث��ار كني�ش��������ة الع��ذراء ام الرحم��ة �شاخ�ش��ة 

جنوب القرية حتى احلرب العاملية االوىل.
ومن االثار امل�ش��يحية لقرية �ش��ميل الباقية حلد 
االن خمطوط��ات طق�ش��ية ا�شتن�ش��خ�ت فيها بني 
�ش��نة 1677 و1708 و1711 م حمفوظ��ة يف 
مكتب��ة البطريكي��ة الكلداني���ة وهن��اك خمط��وط 
لر�ش��ائل القدي�ش بول���ش يعود تاريخه اىل �ش��نة 
1677م حمفوظ�����ة يف مكتبة مطرانية الكلدان 
يف زاخ��و. وه��ذا م��ا ج��اء يف نهاي��ة املخطوط 
بقل�����������م كاتبه انتهى من كتابة هذه الر�ش��ائل 

يف قري��ة القو�ش ي��وم ال�ش��ب���ت 24/6/1677 
يف زم��ن ابو االب��اء البطريرك مار ايليا التا�ش��ع 
)1660_1700( كتب��ه الق���ش يل����دا اب��ن الق�ش 
دانيا ل ابن الق�ش ايليا االلقو�ش��ي بناء على طلب 
الق�ش اي�ش��ف بن �شما�ش��ة كورييل بن ري�ش �شيفو 
م��ن قري��ة �ش��ميل يف ار�ش نوه��درا اىل كني�ش��ة 
الع���������ذراء ام الرحم��ة وال يح��ق الأي ان�ش��ان ان 

يت�رسف به بدون علم الروؤ�شاء. 
ان تواج��د ال�رسي��ان الغربي��ني يف �ش��ميل فيقول 
االب حن��ا يف انه مل ي�ش��بق اواخ��������ر القرن 17 
او اوائل 18 وكانت �ش��ميل اآنذاك تابعة الأبر�شية 
دير مار مت�������������ي وقد ورد ذكرها يف �شو�ش��طا 
طيق��ون القري��ان لع��ازر الراب��ع �ش��نة 1730م 
وكان����ت كني�شتها با�ش��م ال�شيدة العذراء . وفيها 

كتب ال�شما�ش دنحا ابن الق�ش بهنام الربطل�ي
كت��اب النحومل��ار �ش��يوريو�ش يعق��وب الربطلي 
�ش��نة 1677م عل��ى م��ا ذك�����������������ر البطريرك 
اغناطيو���ش يعق��وب الثال��ث يف كتاب��ه دقق��ات 
الطي��ب وق��د ذك��ر ان اه�������ل �ش��ميل ال�رسي��ان 
بجملته��م انتقل��وا اىل برطل��ة يف الق��رن الثامن 

ع�رس. 
بقي��ت �ش��ميل قري��ة م�ش��يحية اىل ح��وايل �ش��نة 
الدنادين  اغ�������ا  ا�شتطاع عبدي  1800م عندما 
اليزي��دي ال��ذي قوي��ت �ش��وكته يف املنطق��ة من 
م�ش��ايقة م�ش��يحي �ش��ميل مم����ا ح��دى بهم اىل 
ت��رك القري��ة والهج��رة اىل قرى �ش��يزي والقو�ش 
ومعلثايا وتلل�ش��ق���ف وغريها . ومل تهناأ العوائل 
اليزيدي��ة يف �ش��ميل كث��ريا ومت��ت مهاجمته��م 
م��ن قب��������ل وايل راون��دوز حمم��د با�ش��ا حوايل 
�ش��نة 1832م وطلبت بعد ذل��ك عائلت��������������ان 
عربيت��ان جاءتا من اجلزيرة م��ن وايل العمادية 
ال�شكن يف �شميل ف�شمح له�����������ا بذلك. ويف �شنة 
1915م ا�ش��بحت �ش��ميل مركزا لتجمع االرمن 
امل�رسدي�����������ن اثناء اال�ش��طهاد الذي تعر�ش��وا 
له م��ن قبل احلكوم��ة العثماني��ة يف زمن جمال 
با�ش��ا ورفاقه . وكانت الفتي��ات اجلميات تباع 
من قب��ل اجلندرم��ة الرتكية يف اال�ش�����واق كاأية 
�ش��لعة. وعند االحت��ال الربيطاين للع��راق نهاية 
�ش��نة 1917م وبداي��ة �ش��ن������ة 1918م كان��ت 

الطائ��رات الربيطاني��ة تهب��ط يف �ش��مال القري��ة 
كل اثنني لنق��ل جن���ود االحت��ال الربيطاين من 
واىل بغ��داد. وق��د �ش��قطت اح��دى طائراته��م يف 
القري��ة عند اجله��ة ال�رسقية من الت��ل . واىل االن 
ي�ش��مى الت��ل ال��ذي كان��ت تهب��ط في��ه الطائرات 
�شم����ال قرية �شميل با�شم �شهل الطائرات )د�شتة 

دطي�����������������اري( .
ويف �ش��نة 1924م مت ا�شكان العديد من العوائل 
االثوري��ة يف �ش��ميل وكان��ت بيوته��م منت���رسة 
ح��ول الت��ل اىل 7 /اب/1933م حي��ث ارتكب��ت 
اجلرمي��ة الك��ربى بحق م��اال يقل ع��ن 400 فرد 
م��ن االثوري��ني الع��زل يف القري��ة والت��ي كانت 
مرك��زا التجمع امل�شت�ش��لمني منهم اثن��اء احلملة 
اجلائرة التي �ش��نتها عليهم حكومة ر�ش��يد عايل 
الكي��اين اآن��ذاك وقد �ش��ارك الكثري م��ن العربان 
حت��ى م��ن �ش��كنة �ش��ميل يف قت��ل و�ش��لب ونهب 
ممتلكاته��م. وبع��د ان فرغت القرية م��ن العوائل 
االثورية �ش��كنت بيوته��ا العوائ��ل الكردية وف��ي 
اخلم�شينيات وال�شتينيات نزحت اىل �شميل عوائل 
م�ش��يحية خا�ش��ة من قريت��ي �ش��يزي ومارياقو 
على اثر اندالع الثورة الكردية ويف ال�ش��بعينيات 
�شكنت القرية موجات م�شيحية اخرى خا�شة من 

منطقة زاخو بعد عمليات الرتحيل .
الأداء  املدين��ة  يف  كني�ش��ة  له��م  يك��ن  مل  ومل��ا 
طقو�ش��هم الديني��ة قام��وا �ش��نة 1986م ب���رساء 
دار ال�ش��يد انور �ش��ندو وحتويره الأداء طقو�ش��هم 
الدينية . ويف �ش��نة 1996م قامت بلدية �ش��ميل 
يف ظل حكومة اقليم كرد�شتان بتخ�شي�ش قطعة 
ار�ش م�ش��احتها )2800(مرت مربع لغر�ش بناء 
كني�ش��ة عليها . ويف �شنة 1999م قامت منظمة 
اخوية املحبة)كاريتا���ش( بتمويل م�رسوع بناء 
الكني�شة ودار ل�ش��كن الكاهن وال�شياج اخلارجي. 
ومت افتتاحه��ا يوم اخلمي���ش 23/12/1999م 
من قبل ال�ش��يد قائمقام �ش��ميل وزاخو وم�شوؤويل 
الق�ش��اء ومت تكري�ش��ها من قبل �ش��يادة املطران 
مارحن��ا قلو راعي ابر�ش��يتي زاخ��و والعمادية . 
كما خ�ش�ش��ت حكوم��ة اقليم كرد�ش��تان املبالغ 
االزم لبناء قاعة داخل ار�ش الكني�شة للن�شاطات 

االجتماعية والثقافي�����ة .

فهي الت�ش��به غريه��ا من املدن ب��ل تتجمع فيها 
�ش��فات كل امل��دن، فه��ي مدين��ة جبلي��ة ب��ني 
م��دن اجلبال، و�ش��حراوية مثل غريه��ا من مدن 
البوادي وال�ش��هول و�شاحلية كما هي بقية املدن 
الت��ي تنتم��ي اإىل ال�ش��واطئ واالنه��ار، ولكنه��ا 
تبقى ب�ش��كلها وموقعه��ا تلك املدين��ة املتفردة، 
املحتفظ��ة بخ�ش��ائ�ش متيزه��ا ع��ن غريها من 
املدن جتمع ب�ش��فاتها ما ب��ني القرية واملدينة، 
فه��ي يف ت�ش��نيف امل��دن تعد قري��ة كبرية ويف 

ت�شنيف القرى تعد يف م�شاف املدن الناه�شة.
ومبا ان مدينة �شميل من املدن الزراعية، واهلها 
يتعامل��ون بالزراعة وت�ش��ويق املحا�ش��يل، فان 
احلاجة باتت ملحة لوجود م�رسف يقدم خدماته 
واملعام��ات  والقرو���ش  واالي��داع  بال���رسف 
التجارية االخرى، لذا قمنا باإن�شاء بنك الرافدين 
لت�ش��هيل العملي��ة امل�رسفية داخ��ل املدينة على 
امتداد ايام ال�ش��نة، وال�ش��يما يف موا�ش��م الذروة 
التي تتمثل يف ا�ش��هر احل�ش��اد والت�ش��ويق. وقيد 
الت��ي  االداري  بناي��ة املجم��ع  االن�ش��اء حالي��ا 
�شت�ش��م بعد اجنازه دوائر القائمقامية والنفو�ش 
حديث��ة  ابني��ة  جان��ب  اىل  وغريه��ا  وال�رسط��ة 
اخرى كدائ��رة الزراعة ومعمل االلب��ان والبدالة، 
كم��ا وتعم��ل الدوائ��ر املعنية على ان�ش��اء اجل�رس 
اجلدي��د فوق نه��ر دجلة يف منطقة �ش��حيلة قرب 
في�ش��خابور ب��دل اجل�رس املوؤق��ت املوجود حاليا 
والذي يربط ق�شاء �شميل مبناطق بادية اجلزيرة 
الغربي��ة تلعفر وزمار و�ش��نجار وربيع��ة، ومتتد 
مقرتب��ات هذا اجل�رس اىل الطريق الدويل مو�ش��ل 
بغ��داد، و�ش��يوؤدي خدم��ات كبرية لعب��ور ومرور 

�شهاريج النفط بني م�شفى بيجي وتركيا. 
وهن��اك م���رسوع اخ��ر يتمث��ل يف اخل��ط ال�رسيع 
الدويل الذي ميتد من زاخو مرورا مبدينة �ش��ميل 
ويتج��ه اىل مطار اربيل مبا�رسة عن طريق الكلك 
، و�ش��يحقق هذا ال�ش��ارع احلديث ان�شيابية عالية 
يف م��رور املركب��ات ب��كل انواعه��ا اخلا�ش��ة او 
االنتاجية.  وبالنظر لزيادة القدرة ال�رسائية لدى 
مواطني �ش��ميل ، وانتعا�ش حالتهم االقت�ش��ادية 
وامتاك اكرث من %95 منهم ملركبات خا�ش��ة 

، ف��ان احلاج��ة بات��ت 

ملح��ة الإن�ش��اء حمط��ات تعبئة جدي��دة وقد تقرر 
القيام باإن�شاء 4 حمطات تعبئة جديدة تعمل بعد 
اجنازها اىل جانب املحط��ات الثاثة املوجودة 
حالي��ا ، وغريه��ا م��ن م�ش��اريع قائم��ة واخ��رى 
منف��ذة مث��ل ابني��ة الدوائ��ر الرتبوي��ة واخلدمية 
بال�ش��يانة  املي��اه  �ش��بكات  و�ش��مول  االخ��رى 
والتح�ش��ينات واال�شتبدال وحفر 3 ابار ارتوازية 
جدي��دة يف املدينة وبناية جديدة لناد اجتماعي 
يف طابقه االر�ش��ي فيما ت�شتخدم طوابقه العليا 
كفندق ، حي��ث ان املدينة ماتزال تعاين من عدم 
وجود فنادق ال�شت�ش��افة الزوار والوافدين اليها 
منذ ت�ش��فية الفندقني الكبريي��ن التابعني للدولة 
ع��ام 1980 مع ما متت ت�ش��فيته م��ن ممتلكات 
حق��ول  م���رسوع  مث��ل  الوق��ت  ذل��ك  يف  عام��ة 
الدواج��ن الكب��ري الت��ي تتعام��ل باإنت��اج ف��روج 
اللح��م وبي�ش التفقي�ش وبي���ش املائدة وامهات 
بي���ش التفقي�ش وزراعة االرا�ش��ي الإنتاج املواد 
العلفي��ة م��ن احلنطة وال�ش��عري مب�ش��احة وا�ش��عة 
تقدر باأكرث من 5500 دومن وي�شم امل�رسوع 10 
حقول الإنتاج فروج اللحم م�ش��احة احلقل الواحد 
25 دومنا ويتكون من 20 قاعة كل قاعة تنتج 
ح�شب قدرتها الت�ش��ميمية 12الفا و500 فرخة 
فيم��ا ي�ش��م امل���رسوع 5 حقول تخت���ش برتبية 
امهات بي�ش التفقي�ش م�شاحة احلقل الواحد 18 
دومنا يتكون كل حق��ل من 12 قاعة و6 مداجن 
وه��ذا امل���رسوع احلي��وي ال��ذي اآل اىل القط��اع 
اخلا�ش عام 1985 كان من اأهم وابرز امل�شاريع 
االقت�شادية التي قامت يف مدينة �شميل وهو ما 
ي��زال على الرغ��م من تقلي�ش حج��م االنتاج فيه 
م��ن اب��رز واه��م امل�ش��اريع القائم��ة عل��ى ار�ش 
املدين��ة واىل جان��ب ه��ذا امل���رسوع ف��ان مدينة 
�شميل حتت�شن 70 قاعة للدواجن كل قاعة تنتج 
50 الف فروج حلم اىل جانب امل�شاريع القائمة 
فيه��ا مث��ل معام��ل البل��وك واحل��ان والكا�ش��ي 
والرم��ل واحل�ش��و والقوال��ب احلديدية وال�ش��وف 
وغريه��ا من املعام��ل ذات االنتاجية املحدودة..  
ومن امل�ش��اريع احل�ش��ارية التي تلق��ى اهتمامنا 
يف الوق��ت احلا���رس - ي�ش��يف القائمق��ام- هو 
تل �ش��ميل االثري الذي يع��ود تاريخه اىل احقاب 
اآثاري��ة  بعث��ة  اأي  تق��م  ومل  الزم��ن  م��ن  بعي��دة 
باإج��راء الك�ش��وفات علي��ه ملعرفة م��ا يحويه من 
اث��ار لع�ش��ور تاريخية �ش��حيقة يف الق��دم وبناًء 
عل��ى خماطبة مت��ت بيننا وب��ني حمافظة دهوك 
ب���رسورة اج��راء الك�ش��وفات املوقعي��ة على التل 
وازالة التجاوزات ال�ش��كانية عن حميطه حيث ان 
�شميل بداأت بت�شييد دورها ال�شكنية حول التل مما 
اعطاها طابعا دائريا وقد ا�ش��تجابت دائرة االثار 
ل��راأي املحافظ��ة م��ن خ��ال بعثة اثاري��ة قامت 
بالك�شف عن التل ، واو�شح مدير اثار دهوك الذي 
كان عل��ى راأ���ش البعث��ة : ان قيمة ه��ذا التل اثريا 
وتاريخي��ا ال تق��ل عن قيم��ة " تل مالط��ا" داخل 
مدينة ده��وك ، اذ من املرج��ح انهما يعودان اىل 
ع���رس تاريخ��ي واح��د.  يوؤكد قائمقام �ش��ميل ان 
حال��ة ال�ش��ياحة يف عم��وم منطق��ة �ش��ميل كانت 
مقرون��ة �ش��ابقا با�ش��تقرار الو�ش��ع االجتماع��ي 
واالمن��ي للبل��د ومب��ا اأن الب��اد مل تكن م�ش��تقرة 
قب��ل االن لذلك فان تاأخ��ر النمو يف حركة احلياة 
كان اأحد اأ�ش��باب تاأخر قطاع ال�شياحة حيث كان 
باالمكان ا�شتثمار هذا القطاع يف املنطقة ب�شكل 
كب��ري اال ان��ه مل يت��م االنتباه اىل تل��ك احلالة من 
النواح��ي االجتماعي��ة واالن�ش��انية واحل�ش��ارية 
والبيئي��ة واالقت�ش��ادية علما ان هن��اك اكرث من 
موقع على خارطة �شميل ي�شلح الإقامة امل�شاريع 
ال�ش��ياحية حوله او فيه مثل )الينابيع الكربيتية( 
الواقعة على �ش��فح جبل بيخري " اجلبل االبي�ش" 
مل يتم ا�ش��تثمارها او االف��ادة منها علما ان هكذا 
ينابي��ع معدني��ة ميكنها ان تدر عل��ى البلد مبالغ 
كب��رية م��ن خ��ال ا�ش��تغالها كمنتجع �ش��ياحي 
وعاج��ي يف اآن واح��د لوقوعه��ا مبنطق��ة جبلية 
يوؤهلها لكي تكون يف طليعة املواقع التي يوؤممها 
ال�ش��ائح لانتف��اع باأجوائه��ا اجلميل��ة ومياهها 

العاجية لكثري من االمرا�ش اجللدية واملعوية.
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