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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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هنــاك نقــاش حــاد جــار حــول التأثيــر البيئــي لعملــة البيتكويــن، والــذي يتميــز بــآراء قويــة 
النقــاش  هــذا  رأينــا  لقــد  المشــفرة.  العمــات  عــن تعديــن  والمدافعيــن  النقــاد  مــن  مــن كل 
كــز البيانــات انتقــادات  مــن قبــل، ونعــرف كيــف ســينتهي عـلـى األرجــح. واجهــت صناعــة مرا
مماثلــة فــي 11-2010، عندمــا تعــرض اســتخدامها للطاقــة التــي تعمــل بالفحــم النتقــادات مــن 

.The New York Times و   Greenpeace

كبــر مســتخدم للطاقــة المتجــددة  كــز البيانــات أ بعــد عشــر ســنوات، أصبحــت صناعــة مرا
 Facebook و Microsoft و Google على هذا الكوكب. تعد منصات الحوسبة السحابية من
كبــر المشــترين لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية،  و Amazon Web Services مــن بيــن أ
 Digital و QTS Data Centers و Switch و Equinix كز البيانات ويليها مزودي خدمات مرا

.Realty

انتقــال مماثــل ينتظــر البيتكويــن وتعديــن العمــات المشــفرة. لــن يحدث ذلك بين عشــية 
وضحاهــا ، ويبــدو أن جــزًءا مــن مجتمــع البيتكويــن ســيقاوم هــذا الجهــد. ولكــن هنــاك تقــدم 
بالفعــل ، حيــث تتحــول *Ethereum )العملــة المشــفرة الثانيــة( إلــى تكنولوجيــا أقــل كثافــة فــي 

اســتخدام الطاقــة ، وتتبنــى بعــض عمليــات التعديــن فرصــة الســوق للتعديــن المســتدام.

المحصلــة النهائيــة: ـفـي خضــم أزمــة المنــاخ ، عندمــا تكــون مســتخدًما ضخًمــا للطاقــة 
ويطلــب أصحــاب المصلحــة الرئيســيون الطاقــة المتجــددة ، ال يمكنــك تغييــر الموضــوع.

كــز البيانــات  الخبــر الســار: يوفــر العمــل الرائــد فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي صناعــة مرا
خارطــة طريــق يمكــن أن تســاعد عمليــات تعديــن العمــات المشــفرة فــي االنتقــال إلــى مصــادر 

طاقــة أنظــف.

* Ethereum  هــي منصــةٌ عامــةٌ مفتوحــة المصــدر معتمــدة علــى سلســلة الكتــل الــذي يقــوم بوظيفــة بالعقــد الذكــي التــي 
تســهل إبــرام عقــد علــى اإلنترنــت يحاكــي العقــود التقليديــة فــي الحقيقــة مــع توفيــر عنصــر األمــان والثقــة.
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الدفع من أجل بيتكوين صديقة للبيئة 

البيتكويــن األكثــر صداقــة للبيئــة هــو الشــيء الصحيــح الــذي يجــب القيــام بــه. ســيكون 
كبــر  مفيــًدا لكوكــب األرض، ومفيــًدا لألعمــال التجاريــة، حيــث إن االســتدامة مهمــة للعديــد مــن أ
أصحــاب المصلحــة فــي مســتقبل البيتكويــن. ويشــمل ذلــك المســتثمرين والشــركات الماليــة 
والشــركات، الذيــن نفــذوا تفويضــات ESG )environmental, social, governance( )البيئيــة 

واالجتماعيــة والحوكمــة( وهــم مســؤولون أمــام المســاهمين.

اقتــرح اإلثيريــوم فــي أواخــر عــام 2013 بواســطة المبرمــج فيتاليــك بوتيريــن. وّمول تطويره 
بواســطة جماهيــر اإلنترنــت خــال يوليو-أغســطس 2014. وبــدأ تشــغيل المنصــة فــي 30 يوليــو 

2015

 هــذا هــو النــص الفرعــي الواضــح للتراجــع رفيــع المســتوى الــذي قــام بــه إيلــون ماســك، 
تســا  أن  بتغريــدة مفادهــا  المشــفرة  العمــات  قطــاع  عبــر  بيــع  ـفـي عمليــات  تســبب  الــذي 
ســتتوقف عــن قبــول البيتكويــن لمبيعــات الســيارات، مشــيًرا إـلـى مخــاوف بشــأن "الزيــادة 

الســريعة ـفـي اســتخدام الوقــود األحفــوري لتعديــن البيتكويــن والمعامــات. "

قــد يجــادل البعــض بــأن هــذا هــو بالضبــط نــوع الرافعــة الماليــة للشــركات التــي ســعى 
ساتوشــي ناكاموتــو ، مبتكــر البيتكويــن ، إلــى تجنبهــا فــي تصميــم عملــة مشــفرة المركزيــة. ولكــن 
مــع ارتفــاع قيمــة عمــات البيتكويــن وغيرهــا مــن العمــات المشــفرة ، فقــد أصبحــت مكونًــا 
متنامًيــا لمديــري الثــروات وشــركات االســتثمار. كان الطلــب مــن وول ســتريت والمســتثمرين 

عامــاً رئيســياً فــي ارتفــاع أســعار البيتكويــن خــال العــام الماضــي.

شــئنا أم أبينــا، فــإن قيمــة Bitcoin و Ethereum وغيرهــا مــن العمــات المشــفرة الرائــدة 
مدعومــة مــن قبــل األطــراف المســؤولة عــن تفويضــات ESG. حتــى قبــل البيــع المدعــوم مــن 
ايليــون ماســك هــذا األســبوع ، أدرك الاعبــون الرئيســيون فــي قطــاع التشــفير أن ملــف طاقــة 
 Bitcoin تــم كتابــه ورقــة بحــث مــن Earth Day أصبــح مشــكلة كبيــرة ، فــي يــوم األرض Bitcoin
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Clean Energy Initiative )كتبهــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة Square  جــاك دورســي* و كاثــي 
وود** مــن شــركة ARK Invest( قالــوا فيهــا إن "البيتكويــن هــي مفتــاح مســتقبل طاقــة نظيفــة 

وفيرة."

تناقش هذه الورقة استراتيجيات تستحق االهتمام و الدراسة  ، ولكن حجتها األساسية 
هــي أن العملــة المشــفرة يمكــن أن تكــون عامــاً تمكينًيــا لآلخريــن الســتخدام المزيــد مــن 
الطاقــة الخضــراء - التــي تعمــل بمثابــة "بطاريــة" لتمكيــن شــبكات المرافــق مــن تبنــي توليــد 

الطاقــة المتجــددة - بــدالً مــن اســتبدال طاقــة التعديــن الحاليــة التــي تعمــل بالفحــم.

وغــردت وود بــأن هــذه الورقــة "فنــدت مقولــة تعديــن البيتكويــن يضــر بالبيئــة". وقــال 
مايلــز ســوتر مــن SquareCrypto ـفـي تغريــدة عـلـى تويتــر: "اليــوم هــو اليــوم الــذي قلبنــا فيــه 

الطاولــة حــول جــدل طاقــة البيتكويــن".

كز البيانات ومنتقدي الطاقة مرا

كــز البيانــات ـفـي المراحــل األوـلـى مــن ثــورة  بحلــول عــام 2010 ، دخــل قطــاع صناعــة مرا
كفــاءة الطاقــة التــي مــن شــأنها أن تخلــق فوائــد غيــر عاديــة للبيئــة  ، وبعكــس اتجــاه االســتخدام 
كبــر وأقــوى شــركات التكنولوجيــا ـفـي العالــم -  كــز البيانــات حولــت أ المتزايــد للطاقــة ـفـي مرا
بقيــادة Google و Facebook و Microsoft – عملياتهــا الــى الطــرق التــي مــن شــأنها الحفــاظ 

علــى الطاقــة.

كثــر 35  جــاك دورســي* هــو مبرمــج ورجــل اعمــال امريكــي, يعــرف بكونــه مبتكــر موقــع تويتــر, صنفتــه مجلــه MIT كاحــد ا
شــخصية مبتكــرة فــي العالــم تحــت ســن الـــ 35 ســنة. وحصــل عــام 2012 "جائــزة مبتكــر العــام" للتكنولوجيــا مــن وول ســتريت 

جورنــال.

التنفيــذي ورئيــس قســم  المؤســس والرئيــس  Cathie Wood هــي  كاـثـي وود  باســم  المعروفــة  أو  ** كاثريــن دودي وود 
المعلومــات فــي Ark Invest. تــم تصنيــف كاثــي وود كأفضــل منتقــي لالســهم لعــام 2020 مــن قبــل Bloomberg News، وهــو 
كبــر عشــرة صناديــق  اســم بــارز فــي عالــم المــال. فــي مــارس مــن عــام 2021، تــم إدراج اثنيــن مــن صناديــق كاثــي ود فــي قائمــة أ
 ARK كبــر صنــدوق يتــم تداولــه باســتراتيجية نشــطة وهــو صنــدوق تديرهــا النســاء. كمــا تفتخــر شــركتها إلدارة االســتثمار بــإدارة أ

.)Innovation ETF )ARKK
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كــز البيانــات العالميــة بنســبة 6 فــي المائــة فقــط مــن  نمــا اســتخدام الكهربــاء مــن قبــل مرا
2010 إلــى 2018 )مــن 194 تيــراوات فــي الســاعة إلــى 205 تيــراواط ســاعة( بينمــا ارتفــع عــدد 
الخــوادم الماديــة بنســبة 30 فــي المائــة وارتفعــت مثيــات الحوســبة )األجهــزة االفتراضيــة التــي 
تعمــل عـلـى األجهــزة الماديــة( بنســبة 550 ـفـي المائــة. يمثــل هــذا انعكاًســا كامــاً عــن النمــو 

كــز البيانــات مــن 2000 الــى 2005.  بنســبة 90 بالمائــة فــي اســتخدام الطاقــة فــي مرا

كــز بيانــات رئيســية تســتخدم الطاقــة الشمســية أو طاقــة  فــي البدايــة، لــم تكــن هنــاك مرا
الريــاح. الســبب: لــم تكــن الطاقــة المتجــددة متاحــة بســهولة مــن المرافــق الكهربائيــة. جعــل 

كــز بيانــات كبيــرة جديــدة. ــا حيــث بــدأ بنــاة الســحابة فــي إنشــاء مرا ذلــك الصناعــة هدًف

ـفـي أوائــل عــام 2010 ، اســتهدفت منظمــة الســام األخضــر )Greenpeace(* فيســبوك  
بعــد أن أعلنــت شــبكة التواصــل االجتماعــي عــن خططهــا لبنــاء مركــز البيانــات ـفـي برينفيــل ، 
أوريغــون ، والــذي ســيتم دعمــه بالطاقــة مــن الوقــود األحفــوري. أطلقــت المجموعــة البيئيــة 
حملــة "Unfriend Dirty Coal" والتــي حشــدت المجموعــات البيئيــة لاحتجــاج علــى مصــادر 
األولويــة  إلعطــاء  خطــط  عــن   Facebook أعلــن   ، عاميــن  غضــون  ـفـي  للطاقــة.   Facebook
كــز البيانــات الخاصــة بــه. قالــت الشــركة األســبوع الماضــي  الســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي مرا
إنهــا تشــتري اآلن مــا يكفــي مــن الطاقــة المتجــددة لتشــكل 100 ـفـي المائــة مــن اســتخدامها 

العالمــي للطاقــة.

في عام 2011 ، وســعت Greenpeace قائمة أهدافها لتشــمل Apple ، التي أعلنت عن 
خطــط لـــ "iDataCenter" بمليــار دوالر فــي المناطــق الريفيــة فــي واليــة كارولينــا الشــمالية. حيــث 

كثــر مــن أربعيــن دولــة ـفـي العالــم مــع هيئــة  Greenpeace *هــي منظمــة بيئيــة عالميــة غيــر حكوميــة، تملــك مكاتــب ـفـي أ
ــة  تنســيق دوليــة فــي أمســتردام، هولنــدا. تهــدف منظمــة الســالم األخضــر إلى:"ضمانــة قــدرة األرض علــى تغذيــة الكائنــات الحّي
بكافــة تنوعهــا"، وبذلــك تركـّـز فــي حمالتهــا البيئيــة علــى قضايــا ذات أهميــة عالمّيــة، مثــل: ظاهــرة االحتبــاس الحــراري، والتعــّدي 
علــى الغابــات، والصيــد الجائــر، والصيــد التجــاري للحيتــان، وهندســة الجينــات، ومناهضــة جميــع القضايــا النوويــة. ولتحقيــق 
أهدافهــا؛ تســتخدم المنظمــة عــّدة طــرق ســلمّية مثــل التحــّرك المباشــر، وجمــع مؤيديــن حــول القضايــا البيئّيــة والعمــل علــى 
إصــدار بحــوث ودراســات علمّيــة. وال تقبــل المنظمــة التمويــل مــن الحكومــات أوالشــركات أو األحــزاب السياســية، وهــي تعتمــد 

علــى 2.9 مليونــي فــرد داعــم لهــا علــى مســتوى العالــم إضافــة إلــى المنــح التــي توهــب للمنظمــة.
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قالــت شــركة Apple إن Greenpeace انهــا قــد بالغــت بشــكل كبيــر ـفـي موضــوع اســتخدامنا 
للطاقــة ، وهــو مــا يــكاد يكــون صحيًحــا. ومــع ذلــك، أعلنــت Apple فــي غضــون ســتة أشــهر عــن 
 North Carolina كبــر صفيحــات الطاقــة الشمســية ـفـي العالــم ـفـي خطــط لبنــاء واحــدة مــن أ

.iDataCenter

ـفـي عــام 2012 ، بعــد اشــهر مــن المقابــات مــع المــدراء التنفيذييــن لمركــز البيانــات ، 
كــز البيانــات عـلـى  نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز سلســلة مــن القصــص التــي صــورت مرا
أنهــا خنازيــر ضخمــة للطاقــة ، بمــا فــي ذلــك قصــة مروعــة أن مايكروســوفت قــد هــددت بإهــدار 

عشــرات الميغــاوات مــن الكهربــاء لتجنــب غرامــة محتملــة مــن الحكومــات  المحليــة.

مخاطر بيتكوين الرئيسية لن تذهب بعيدا

يتــم طــرح حجــج مماثلــة مــن قبــل المدافعيــن عــن اســتخدام البيتكويــن للطاقــة، بقيــادة 
المســتثمر ورئيــس CoinMetrics نيــك كارتــر، الــذي كان موقعــه علــى تويتــر مكانـًـا للدفــاع عــن 
هــذه القضيــة. يتضمــن ذلــك المبــارزة المنتظمــة مــع عالــم االقتصــاد الرقمــي اليكــس ديفرايــس، 

كثــر نقــاد اســتخدام العملــة المشــفرة للطاقــة. أحــد أ

كــز البيانــات مــع صحيفة التايمز، وقدموا معلومات مفصلة  تحــدث العديــد مــن خبــراء مرا
عــن مكاســب كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي الصناعــة، فضــاً عــن التقــدم المحــدود الــذي حققتــه 
المرافــق فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. لقــد فهمــت التايمــز جانــب الكفــاءة مــن القصــة، وذهبــت 
مــع قصــة "خنزيــر الطاقــة"، مــن اجــل عناويــن اخبــار أفضــل. مــن المرجــح أن يواجــه المدافعــون 

عــن Bitcoin الذيــن يأملــون فــي تغييــر الســرد اإلعامــي حولهــا خيبــة أمــل مماثلــة.

كثــر اخضــراًرا. ال مفــر مــن هــذا. الســؤال هــو  مــا هــو توقيــت  العمــات المشــفرة ســتكون أ
االنتقــال ، والــذي يمكــن تأجيلــه إذا قاومــت األصــوات البــارزة فــي مجتمــع البيتكويــن هــذا الجهــد. 
قــد تســتمر هــذه المقاومــة ، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى أن مســتثمري البيتكويــن لديهــم المرونــة 

الكافيــة فــي التصــرف بشــكل مســؤول بشــأن األشــياء التــي اعتقــد اآلخــرون أنهــا جنونيــة.
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مركز التطوير الرقمي

تخضير البيتكوين

هنــاك عــدًدا مــن المبــادرات الواعــدة لتســريع التحــول إـلـى قطــاع التشــفير المســتدام، 
*DeFi decentralized finance)التمويــل  و   Ethereum ل  البيئيــة  األنظمــة  ـفـي  ســيما  ال 
Ethereum وتتحــول  Bitcoin خطــى  الامركــزي(. لكــن يبــدو مــن غيــر المحتمــل أن تتبــع 
إلــى طريقــة أخــرى لتوفيــر الطاقــة للتحقــق مــن صحــة المعامــات. هنــاك أيًضــا تحــٍد كبيــر فــي 
جغرافيــا تعديــن البيتكويــن ، حيــث يقــع 65 فــي المائــة مــن معــدل التجزئــة الحالــي فــي الصيــن ، 
مقارنــة بـــ 7 فــي المائــة فقــط فــي الواليــات المتحــدة ، وفًقــا لخريطــة تعديــن البيتكويــن مــن جامعة 

كامبريــدج.

هــذه فرصــة لعمــال المناجــم ـفـي أمريــكا الشــمالية ، الذيــن يمكنهــم تكييــف نماذجهــم 
االقتصاديــة إلنشــاء عمليــات تعديــن صديقــة للبيئــة تتوافــق مــع المتطلبــات والتفويضــات 

الخاصــة بـــ  ESG ألصحــاب الشــأن ـفـي قطاعــي األعمــال والتمويــل.

كــز البيانــات ، فــإن توفيــر كميــات هائلــة مــن الطاقــة التــي  كمــا رأينــا فــي قطــاع صناعــة مرا
تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري قــد يكــون كارثــة بيئيــة إعاميــة مســتمرة. ويخطــط عمــال مناجــم 

blockchain لتوفيــر الكثيــر مــن الكهربــاء فــي الســنوات القادمــة.

تتوقــع شــركة Riot Blockchain أن اســتخدامها للطاقــة ســينمو مــن 51 ميغــاواط حالًيــا 
إـلـى 257 ميغــاواط بحلــول نهايــة عــام 2022. وتقــول شــركة BitFarms إنهــا قــد تضيــف مــا 
 Beowulf يصــل إلــى 210 ميغــاواط مــن الســعة فــي عمليــة تعديــن فــي األرجنتيــن. تقــول شــركة
Mining ، وهــي شــركة طاقــة فــي مونتانــا ، إنهــا قــد تنشــر قــدرة بيتكويــن تبلــغ 500 ميجــاوات 

بحلــول عــام 2025.

*DeFi decentralized finance: يعتبــر منطومــة متكاملــة مــن التطبيقــات أو منتجــات ماليــة تعمــل علــى البلوكشــين العامــة، 
يــوم. هــذه المنتجــات التحتــاج لوســيط أو طــرف ثالــث حيــث يتــم أتمتــة كل شــيء ـفـي البروتوكــول عبــر العقــود  مثــل االيثير
الذكيــة.، وهدفــه األساســي هــو تســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة المختلفــة بســهولة وبــدون الحاجــة إلــى ســلطة مركزيــة 
بينيــة أو تدخــل مــن اطــراف ثالثــة تســهل منصــات التــداول الالمركزيــة المعاملــة دون إجــراء العديــد مــن المعامــالت أو دفــع 

رســوم ضخمــة.
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ما هو النظام البيئي للطاقة الذي سيختاره البيتكوين؟

كــز البيانــات مؤثــرة فــي ســوق كهربــاء الواليــات المتحــدة، حيــث تعمــل عــن  أصبحــت مرا
كثــب مــع وســطاء الطاقــة للحصــول علــى الطاقــة المتجــددة وإدارة تكاليفهــا ومخاطرهــا. لقــد 
تبنــوا اســتراتيجيات متطــورة لتوفيــر الطاقــة الخضــراء وإدارة التســعير وملــف المخاطر المترتبة 

عليهــا .  

الخطــط  لمتابعــة هــذه  الكافييــن  بالمــوارد واإلبــداع  المشــفرة  العمــات  يتمتــع قطــاع   
الطموحــة . حتــى إجــراء مســح موجــز لســوق DeFi يوضــح خبــرة صناعــة التشــفير ـفـي إدارة 
المخاطــر والهندســة الماليــة. لمــاذا ال يتــم تطبيــق هــذه المهــارات لتبنــي المزيــد مــن الطاقــة 

المتجــددة؟

بــدالً مــن ذلــك ، تقتــرح ورقــة ARK / Square اســتخدام مــوارد البيتكويــن لدعــم صناعــة 
الوقــود األحفــوري بشــكل فعــال مــن خــال تحديــد مواقــع عمليــات التعديــن فــي محطــات توليــد 

الطاقــة الخاصــة بالفحــم والغــاز الطبيعــي.

كــز البيانــات أن بإمــكان المســتثمرين الكبــار دعــم نمــو الطاقــة  أظهــر قطــاع صناعــة مرا
الريــاح الجديــدة  ، والعمــل كعمــاء أساســيين لتوليــد الطاقــة الشمســية وطاقــة  المتجــددة 
كثــر كفــاءة. يعمــل مطــورو  الحوســبة  لمســاعدة هــذه التقنيــات عـلـى أن تصبــح أرخــص وأ
الســحابية أيًضــا علــى ابتــكار أســاليب جديــدة للطاقــة الخضــراء ، مثــل اعتمــاد Google للطاقــة 
الحراريــة األرضيــة وأبحــاث Microsoft للتخلــص مــن مولــدات الديــزل واســتبدالها بخايــا وقــود 

الهيدروجيــن.

بالنســبة إلــى Bitcoin ، فــإن الفرصــة الحقيقيــة "لتغييــر الســمعة" تتمثــل فــي اتبــاع الريــادة 
كثــر  كــز البيانــات واحتضــان الطاقــة المتجــددة بالكامــل واالنتقــال إلــى مســتقبل أ فــي صناعــة مرا

خضرة.
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