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26 یولیو 2022

“مشروع ذا الین” خطة السكان 9 ملیون شخص قبل 2030 + فیدیو
raialkhalij.com/2022/07/26/the-line-project

االخبار العاجلةالعالم

مشروع ذا الین

الریاض- أعلن ولي عهد السعودیة األمیر محمد بن سلمان یوم االثنین المعادل لـ 25 یولیو 2022 عن نیة المملكة العربیة
.”The Line“ السعودیة لبناء هیكل سكني عمالق الحتواء 9 مالیین نسمة تحت مسمى مشروع ذا الین

ما هو مشروع ذا الین؟

مشروع ذا الین “The Line” هو جزء من مشروع نیوم الذي تبلغ تكلفته 693 ملیار دوالر أمریكي، وهو خطة لتحویل مساحة
صحراویة بحجم بلجیكا إلى منطقة ذات تقنیة عالیة. والتي اعلن ولي العهد السعودي انها سوف تكون حاضنة لـ 9 ملیون نسمة.

قال الخبراء العالمیین انه في حال تم هذا المشروع فسوف یدخل بشكل رسمي الى قائمة عجائب الدنیا السبع وسوف یكون ثامن
عجائب الدنیا وهو األمر الذي سوف یجذب السیاح بشكل غیر مسبوق الى المملكة

تصمیم ذا الین

یأخذ تصمیم ذا الین شكل مبنیین متوازیین بواجهة زجاجیة من المرایا، یبلغ ارتفاعها 500 متر فوق مستوى سطح البحر وهي
أعلى من مبنى إمبایر ستیت، كما انها تمتد أفقًیا ألكثر من 100 كیلومتر والتي صممت بشكل تسهل وصول االشخاص
الحتیاجاتهم الیومیة في 5 دقائق مشیًا داخل االحیاء وببنیة تحتیة فریدة لن یتجاوز التنقل بین اقصى نقطتین 20 دقیقة.

عالوة على ذلك سوف یجعل الذكاء االصطناعي جمیع الخدمات ذاتیة لحفظ الوقت والجهد

ً ً ً
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كما سوف یضمن مشروع “The Line” كفائة عالیة ومناخًا محلیًا معتدًال على مدار العام مع حركة هواء طبیعیة تمدها طاقة
متجددة %100.

یمثل مشروع “The Line” سلسلة من مجتمعات فریدة تضم عددًا كبیرًا من المرافق باطالالت ساحرة ووصول مبار لمناطق
الطبیعة المحیطة وهو موقع یبعد 6 ساعات جوًا عن 40% من سكان العالم.

متى ینتهي مشروع ذا الین؟

the line

تطمح المملكة العربیة السعودیة إلى انهاء مشروع ذا الین قبل تحقق رؤیة 2030 والتي قال العدید من الخبراء بأنها غیر ممكنة،
في حین وظفت السعودیة المع المعماریین والخبراء العالمیین لتتأكد من تحقق هذا االنجاز

“The Line” نقطة في بحر مشروع نیوم

ُأعلن عن نیوم في عام 2017 ، وهو المشروع الضخم الرائد لولي العهد السعودي األمیر محمد بن سلمان. والتي وصفها بأنها
اختبار للتقنیات الجدیدة التي یمكن أن تحدث ثورة في الحیاة الحضریة – وكذلك وسیلة لجذب االستثمار األجنبیة وتنویع االقتصاد

المعتمد على النفط.

تتضمن خطط نیوم مدینة صناعیة ومنتجع تزلج جبلي. وشواطئ متوهجة في الظالم وزرع ملیارات األشجار في بلد تهیمن علیه
الصحراء، مدینة خالیة من السیارات وخالیة من الكربون مبنیة على خط مستقیم یزید طوله عن 100 میل في الصحراء لكن

محورها هو مشروع ذا الین “The Line” ، وهي مدینة خطیة تم الكشف عنها في عام 2021.

هذه بعض خطط نیوم، مدینة بیئیة مستقبلیة تشكل جزًءا من محور المملكة العربیة السعودیة لتصبح صدیقة للبیئة.
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مدینة نیوم

تدعي نیوم أنها “مخطط لمستقبل تتقدم فیه البشریة دون المساومة على صحة الكوكب” وهو جزء من خطة رؤیة المملكة العربیة
السعودیة لعام 2030 لفطم البالد عن النفط، الصناعة التي جعلتها غنیة.

وهي تغطي مساحة إجمالیة تزید عن 26500 كیلومتر مربع (10230 میل مربع)، وهي أكبر من الكویت و إسرائیل، یزعم
المطورون أن نیوم سوف تكون موجودة بالكامل خارج حدود النظام القضائي السعودي الحالي، وسوف یحكمها نظام قانوني

مستقل من صیاغة المستثمرین.

تم وصفها في البدایة على أنها سلسلة من المجتمعات بالقرب من الطبیعة، لكن بعد فترة تحولت إلى الفكرة الحالیة وهي بناء هیكل
عمالق یتكون من المدینة بأكملها، مع حدائق ومتنزهات على طولها الداخلي.

ذلك في حین نقلت وكالة بلومبرج الشهر الماضي عن أن المملكة العربیة السعودیة تخطط لبناء أكبر المباني في العالم.

یقول علي الشهابي، وهو مصرفي سابق یعمل اآلن في المجلس االستشاري لنیوم، إن المنطقة الضخمة سوف تشمل مدینة بطول
170 كیلومتًرا تسمى “the line”، والتي ستمتد في خط مستقیم عبر الصحراء.
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وضح الشهابي أن الخط سیتم بناؤه على مراحل، كتلة تلو األخرى وتشبه إلى حد كبیر “المربعات السكنیة الكبیرة” الخالیة من
حركة المرور في برشلونة، یوضح أن كل مربع سیكون مكتفًیا ذاتًیا ویحتوي على وسائل الراحة مثل المتاجر والمدارس بحیث

یكون أي شيء یحتاجه الناس على بعد خمس دقائق سیًرا على األقدام أو بالدراجة.

عند اكتمال الرحلة، سیكون السفر على طول الخط عبر القطارات فائقة السرعة ، مع أطول رحلة “ال تزید عن 20 دقیقة”، كما
یزعم المطورون.

عالوة على ذلك أعلنت نیوم عن خطط ألكبر مشروع في العالم إلعادة تأهیل الشعاب المرجانیة. یزعم موقع نیوم اإللكتروني،
الذي یبدو أحیاًنا وكأنه شيء من روایة خیال علمي، أن المرحلة األولى من المنطقة الضخمة ستكتمل بحلول عام 2025.

تظهر صورة القمر الصناعي حالًیا أنه تم بناء مربع واحد في الصحراء. باإلضافة إلى صفوف من المنازل، والذي یحتوي على
على حمامان سباحة وملعب كرة قدم. والذي قال علي الشهابي عنه أنه معسكر مخصص لموظفي نیوم.

تقول الدكتورة منال الشهابي، خبیرة الطاقة في جامعة أكسفورد، إنه عند تقییم مدى استدامة نیوم، هناك العدید من األشیاء التي
یجب اخذها بعین االعتبار. على سبیل المثال هل سیتم إنتاج الغذاء محلًیا بنظام ال یستخدم قدًرا كبیًرا من الموارد أم سیعتمد على

واردات الغذاء من الخارج؟

یزعم موقع نیوم ان المشروع سوف یصبح “أكثر مدن العالم اكتفاًء ذاتًیا فیما یتعلق بالغذاء”. وهذا االدعاء یبدوا ثوریًا لبلد یستورد
حوالي 80 ٪ من طعامه.

نیویورك تایمز: الواقع المظلم وراء نیوم

وفقًا لما نشرته نیویورك تایمز االمریكیة فقد واجه مشروع نیوم انتكاسات كثیرة خالل الخمس سنوات االخیرة، حیث واجه
القائمون على المشروع صعوبات متعددة في تنفیذ أفكار األمیر العظیمة والمتغیرة باستمرار السباب متعددة منها االقتصایة

والجغرافیة والحقوقیة .

اقرأ ایضًا
قوى التغییر تقدم رؤیتها للحل.. قتیل في مظاهرات جدیدة تطالب بحكم مدني في السودان

https://raialkhalij.com/2022/06/16/%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85/
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مشروع نیوم

واضافت الصحیفة ان مشروع نیوم قد تسبب في تشرید السكان االصلیین لتلك المنطقة ومصادرة اراضیهم دون اي تعویض او
مكان للبیت بینما تم اعتقال كل شخص رفض الخروج من ارضه.

هذا األمر جعل حمعیات حقوق االنسان تضغط بشدة على الحكومة السعودیة وفي نفس الوقت بدأت الصحف االمریكیة والغربیة
بشكل عام بالهجوم على الحكومة السعودیة والتشهیر بها بنفس الحجة بینما قررت المملكة عدم االهتمام بها واكمال طریقها نحو

رؤیة 2030.

5 ممیزات لـ “مشروع ذا الین”

یعتبر مشروع “The Line” اقتراًحا جریًئا، وهو اقتراح انتقده النقاد بسرعة وتم وصفه بأنه مجرد خیال معماري.

في حین ان مفهوم المدینة الخطیة له جذور عمیقة في عالم التصمیم الحضري، فوفًقا لروبرت فیشمان، أستاذ الهندسة المعماریة
.Urban Utopias والتخطیط الحضري في جامعة میشیغان ومؤلف كتاب بعنوان

تم تصمیم إحدى أولى المدن الخطیة المقترحة لمدرید في ثمانینیات القرن التاسع عشر. یقول فیشمان: “إن السبب وراء استمرار
عودة التصمیم الحضري إلى المدینة الخطیة هو أنه یمتلك حًقا منطًقا وظیفًیا”.
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مدینة متطورة

”The Line“ 5 ممیزات تجعلك تحب مشروع

0% انبعاثات كربون: ستعمل المدینة بالكامل على الطاقة النظیفة. النقل والبنیة التحتیة والتصنیع في The Line ستكون

خالیة من االنبعاثات الكربونیة.
قابل للسیر من جمیع النقاط: ال توجد سیارات وال حافالت في هذه المدینة. هذا یقلل من التلوث واالزدحام وبدًال من ذلك

صممت المدینة بأكملها بطریقة تجعل الوصول الى النقطة المنشودة عملیة سهلة وسریعة.
رحلة قصیرة مضمونة: أطول مدة یسافر فیها أي شخص للوصول إلى العمل أو المتجر أو مكتب الطبیب هي 25 دقیقة!

في الوقت الذي تستغرقه لمشاهدة فیدیو على الیوتیوب، تكون رحلتك قد انتهت. وهذه هي أطول فترة زمنیة!
95% من األراضي محمیة: نظًرا ألن معظم البنیة التحتیة للمدینة ستكون تحت األرض، سوف تظل 95 ٪ من األرض

محمیة وغیر مضطربة. وهذا الحدث لم یسمع به في أي مكان آخر في العالم!
أذكى مدینة في العالم: ستكون هذه أول مدینة ُتبنى بالكامل بالذكاء االصطناعي وستكون التكنولوجیا الحدیثة في كل مكان.

مع الكثیر من األتمتة والبنیة التحتیة التي تعتمد على البیانات، سوف تكون هذه مدینة ذكیة فعالة بشكل ال یصدق!
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مدینة تقنیة

1- مصممة للمستقبل

سیكون مشروع “The Line” واحدة من أذكى مدن العالم، حیث تسخر الذكاء االصطناعي والتكنولوجیا الخضراء إلنشاء مدینة
تحدد الجیل القادم من التنمیة الحضریة.

من المتوقع أن یجلب المشروع أكثر من 40 ملیار دوالر في اقتصاد البالد خالل العقد المقبل. هذا مثل عمل فیلمین من أفالم
Avengers كل عام لمدة عشر سنوات!

2- صفر انبعاثات كربونیة للناس والطبیعة

سیكون هذا المشروع خالیًا تماًما من االنبعاثات الكربونیة والتلوث.

في عام 2018، ذكرت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ أن األرض أمامها حوالي 12 عاًما لتتحد قبل أن نجتاز نقطة
الالعودة.

للتلوث آثار سلبیة خطیرة على صحة اإلنسان والحیوان على حد سواء. ویمكن أن یؤدي العیش في مدینة ملوثة إلى خفض متوسط
العمر المتوقع بمقدار ثالث سنوات أو أكثر. في الواقع كان خطر التلوث على صحة اإلنسان هو ما دفع العالم للتحرك ومحاربة هذا

األمر.

3- جودة الحیاة للجمیع

تعتبر المدن الیوم من بعض النواحي بمثابة شهادات حیة لتأثیر عدم المساواة. حیث یعیش األغنیاء والفقراء في ظروف معیشیة
مختلف.

یسعى المشروع في ازالة الفرق الطبقي الذي یعم السعودیة بشكل صارخ وتجعل الجمیع یعیشون في مستوى معیشي واحد من
حیث االسكان.

في هذا المشروع، سیستخدم األغنیاء والمتوسطون والفقراء كل وسائل التنقل على حد سواء ویكون لدیهم نفس الوصول إلى جمیع
احتیاجاتهم.
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4- محمیة طبیعیة

ستتم حمایة 95٪ من األراضي داخل وحول The Line في المملكة العربیة السعودیة.

هذا الرقم غیر مسبوق وال یمكن ألي مدینة أخرى على وجه األرض أن تضاهیه. هذه تعد أخبار رائعة لمحبي الطبیعة وعلماء
البیئة وكل شخص آخر!

ستكون المدینة مرتبطة ارتباًطا وثیًقا بالطبیعة دون التطفل علیها. في الوقت الذي تكون فیه األراضي المحمیة أقل شیوًعا تعد هذه
المدینة حدثًا استثنائیًا

new city in saudi arabia

5- كثافة سكانیة خاضعة للرقابة

الكثافة السكانیة الشدیدة لها آثار كارثیة على التلوث والصحة العامة ونوعیة الحیاة. مثل سوء الصرف الصحي واالزدحام وارتفاع
أسعار اإلیجارات، وما الى ذلك. هناك حاجة إلى مستوى من التخطیط الدقیق والمتعمد للمدینة لمكافحة هذه الظاهرة، وهذا هو

بالضبط ما تم استخدامه في تصمیم مشروع ذا الین.

یعرف أي شخص عاش في مدینة مزدحمة، المشكالت التي تعاني منها هذه المدن القدیمة. ولكن مع اكتمال هذا المشروع، سوف
تكون قد خلقت السعودیة مدینة مریحة لـ 9 ملیون شخص!

امیر مكة یطالب بأول شقة في مشروع ذا الین
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أمیر مكة، األمیر خالد الفیصل یرید أن یكون أول من یحجز شقة في هذا المشروع العمالق في المملكة العربیة السعودیة.

أبدى األمیر خالد اهتمامه بتغریدة على تویتر، عقب زیارته لمعرض نیوم الذي طال انتظاره، والذي یقام في جدة سوبردوم.

وتجول المحافظ في المعرض، الذي سلط الضوء على مختلف األعاجیب المعماریة للمدینة، وأضاف أن المدینة الضخمة سوف
تساعد كثیرًا في مواجهة التحدیات الحرجة في البیئة.

بینما استمر المعرض في الفترة ما بین 1 أغسطس إلى 14 أغسطس، والذي سوف ینظم في مدن سعودیة أخرى، بما في ذلك
المنطقة الشرقیة والریاض في تواریخ الحقة.

ما هي جدة سوبردوم؟

جدة سوبر دوم هو معرض یستضیف أهم األحداث والمعارض متعددة األغراض والریاضیة والعروض المتخصصة والمؤتمرات
الدولیة. ان المعرض یحمل رقم قیاسي في موسوعة جینیس كأكبر قبة جیودیسیة في العالم تقف بدون أعمدة على اإلطالق.

وقد تفرغ هذا المعرض في االونة االخیرة لروایة التفاصیل الجدیدة المتعلقة لمشروع “الخط” وقد تمكن من ابهار الزوار حتى
األن.

المصدر: + رأي الخلیج

رؤیة 2030 مشروع نیوم
 

 

https://raialkhalij.com/
https://raialkhalij.com/tag/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-2030/
https://raialkhalij.com/tag/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85/

