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مقدمة
 عند الديث عن ولوج مواقع النترنت الجوبة فإن معظم مناصري حرية التعبير على النترنت يركزون على استخدام

 أدوات تاوز الجب للتغلب على حجب الواقع اللكترونية.
.مع أن هذا مهم بحد ذاته، إل أن تعليم مستخدمي النترنت كيفية تاوز الجب والتغلب عليه ل يعتبر كافياً

 فمعظم الناس ل يعرفون هذه الوسائل أو يعرفونها ولكن ل يستيطون استخدامها حيث أن ت غالبية لدول التي تجب الواقع
 أضف إلى ذلك أنه حتى عند الدراية. اللكترونية تقوم أيضاً بحجب خادمات البروكسي وغيرها من تقنيات تاوز الجب

 بأساليب وتقنيات تاوز الجب وكيفية استخدامها فإن هذا يؤثر سلباً على اتصال الستخدم بالنترنت، ويجعل الولوج إلى
.الواقع وتصفحها أكثر بطئاً، فما بالك إذ اكان هذا التصال بطيء أصلً

 مجرد العتماد على وسائل تاوز الجب التي من أجل جعل محتوى موقعك اللكتروني في متناول الميع فانه ل يكفيك 
 إن أخذ احتياجات زوار موقعك في السبان و فهم و تخطي الهود.* يستخدمها قراء موقعك أو مدى إلامهم بالمور التقنية

 تعتبر الطوات الولى نحو تطبيق طرق إبداعية البذولة من قبل الكومات من أجل السيطرة على سبل التصال بالشبكة 
 لللتفاف حول جهود الجب الكومية و من هناك جعل محتوى موقعك في متناول جميع قرائك التملي بغض النظر عن مكان

.إقامتهم

 أحد الطرق التي تزيد من ولوج مستخدمي النترنت للمواقع الجوبة في الدول التي تعمل على حجب التوى اللكتروني
 تصميم مرآة للموقع الجوب، أي نسخ محتوى الوقع تت اسم نطاق مختلف أو تت اسم نطاق فرعي على تتمثل في عملية 

 التي تقوم و بشكل آلي بحفظ نفس التغييرات التي تدخلها أنت على موقعك الصلي ما تسهل للمدوني عملية " الرآة"مواقع 
 وسائل تاوز الجب مثل خادمات الجب و الولوج إلى موقعك دون الاجة إلى استخدام أي من تقنيات  اللتفاف على 

.البروكسي و غيرها

 و التي على سرفير  الدليل الذي بي يديك صالح للستخدام من قبل الدوني الذين يلكون مدونات مستضافة شخصياً 
.تستخدم برنامج التدوين الشهير وورد برس 
 خدمة التدوين الانية وإنا تلك الدونة الستضافة ليست تلك الدونة الستضافة على  الدونة الستضافة شخصياً على وورد برس 

.الوقعلزيد من العلومات قم بزيارة . على خادم منفصل مستقل يستخدم منصة النشر الاص 

 لكل من يعتقد جزماً بأن مدونته محجوبه بواسطة تقنيات الجب الكومية فإن هدف هذا الدليل هو مساعدته في استخدام
 الدليل يحتوي. لعل محتوى الدونة الجوبة متوفر لدى قرائه على الرغم من وجود تقنيات الجب الكومية هذه" مواقع الرآة"

.وورد برس على تعليمات خطوة بخطوة لنشاء موقع مرآة لي مدونة أصلية تستخدم منصة النشر الاص 
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محتوى الدليل

.نسخ مطابق للمحتوى اللكتروني الاص بك من غير استخدام خدمة بناء الواقع الرآة.1
.كيف تعل مدونتك آمنة ومحمية.2
.مقدمة حول تقنيات الجب عبر النترنت.3
.كيفية تديد فيما إذا كانت مدونتك محجوبة.4
.وورد برس إنشاء موقع مرآة لدونتك على .5

.اسم نطاق فرعي خاص بك الصول على وإعداد اسم نطاق جديد أو .1
.الاصة ببناء مرآة لدونتك اختيار، تنزيل وتثبيت الضافة .2
.إعداد الضافة .3
.تديد الاطر التي قد يتعرض لها ترتيب صفحتك على محركات البحث.4
".الرآة"إخبار قرائك عن موقع .5

نسخ مطابق للمحتوى اللكتروني الاص بك من غير استخدام خدمة بناء الواقع الرآة
 يتمثل في عملية النسخ الطابق لتواها إلى مدونتك  أحد الطرق البسيطة التي تكن قرائك المنوعي من الوصول 

 الاصي بوقعك قد يكونا وعنوان بروتوكول النترنت  فعلى الرغم من أن محدد موقع العلومات  . على موقع آخر
 محجوبي إل أن الدمات التي تقوم بإعادة نشر محتوى مدونتك قد تكون متوفرة، نقصد خدمات و أدوات مثل

 التي توفر للزائرين طرق اكثر للولوج إلى قارئي التلقيماتوغيرها من خدمات  فايسبوك، جوجل بز، فراندفيد، قارئ جوجل
.محتوى موقعك من خلل اعادة نشره في اماكن الكترونية متعددة

 وورد برس تخلق هذه اللصات. أتوم أو صيغة التقليماتلكي يكون باستطاعتك أن تستخدم هذه الدمات يجب عليك نشر 
 لدونتك آليا، ولكن إذا أردت أن تستخدم هذه الدوات لعل محتوى موقعك الجوب متوفراً لقرائك فيجب عليك أن تتأكد

:من
 تلقيمات مدونتك تتوي على نصوص تدويناتك الكاملة، وليس فقط العناوين الرئيسية، الطوط تعل خلصة •

  ثمالقراءة> إعدادات  في لوحة التحكم بوورد برس يكنك تعديل هذا من خلل الذهاب إلى . العريضة أو القتطفات
".لكل مقالة في اللصة، اعرض"تت " النص بالكامل" قم باختيار 

 إذا كانت الفيديوهات أو: أن ملفات الصوت والصورة الستخدمة في محتوى مدونتك ليست محجوبة عن قرائك•
 الصور أو الصوتيات الوجودة في مقالتك أو التي تشير اليها من داخل مقالك عن طريق الروابط الاصة بها مستضافة
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 على إسم النطاق الاص بك فإن قرائك قد ل يستيطعون مشاهدتها أو سماعها حتى لو كان بإبكانهم قرائة خلصات
 بدل من استضافة الصوت والصورة على موقعك الجوب حاول أن تستفيد من مواقع العلم الجتماعي. بدونتك

 أن تميلك لتوى الصوت والصورة على مواقع مثل. اللكتروني الغير محجوبة في البلد التي يعيش فيها قراؤك
 YouTube ,Flickr ,blip.tv, archive.org والشارة اليه من خلل روابط مدونتك قد يساعد على جعل هذا 

.التوى متوفر للزائرين الذين لن يتمكنوا من مشاهدته ال على شكل نص في حال عدم اعتمادك لهذه الطريقة

 يجب أن تتاكد من أن الدمات التي تختارها لنشرالتوى متعدد الوسائط ليست محجوبة في البلد التي يعيش فيها :ملحظة
 غيرها من الواقع.توضح الدول التي تجب حالياً فيس بوك، فليكر، و يوتيوب و  خارطةمبادرة الشبكة الفتوحة توفر . قراؤك

الجتماعية

كيف تعل مدونتك آمنة ومحمية
 قبل أن تبدأ بإنشاء مرآة لدونتك بهدف مراوغة الجب يجب عليك أن تتأكد من أن مدونتك مستهدفة بالجب

 وورد فموقع . من قبل حكومة معينة و ليست في القيقة تعاني من مشاكل أمان ليست لها أي علقة يالسياسة
 للدخول برس بسبب شهرته مستهدف من قبل جيش من القراصنة ومرسلي الرسائل الدعائية الذي كرسوا وقتهم 

 يستخدموا حيل تهيئة الواقع لركات البحث وورد برس لكي يضيفوا اليها روابط رسائل دعائية أو  إلى الواقع الدعومة بواسطة 
.بطرق مسيئة وغير قانونية وهذا من شأنه التأثير سلباً على مدى انتشار موقعك و أمانه

 احد النتائج الترتبة على هذه التدخلت من قبل هؤلء الشخاص هو أن يحجب موقعك من قبل برامج حماية ضد الفيروسات
 التوى الذي قام بادخاله هؤلء" حتى من قبل جوجل بسبب احتواء موقعك على مواد غير مناسبة  أو  وحماية اثناء التصفح 

 ، وهي استراتيجية معروفة ومنتشرة عندللفات التجسس للبرمجيات البيثة أو لن موقعك يعرض زائريك  أو " القراصنة
.وورد برس القراصنة الذين يسيطرون على مواقع 

 أساسية في كل الحوال، أما إذا كنت تعتقد أن موقعك التأكد من أن موقعك محصن و أنك الوحيد السيطر عليه هي خطوة 
 وجود مشكلة أكثر دنيوية ل محجوب فإن عملية التحقق من حصانة موقعك و سلمته قد يوصلك إلى مؤشرات جديدة على 

 ت اختراقه من قبل قراصنة و أنك قادر على معالة ففي حال أنك اكتشفت بأن موقعك قد . تتعدى مجرد مسألة صيانة تقنية
 محركات بحث جوجل أو أن تذفه من قائمة برامج الماية التجارية من خلل طلب هذا فإنه يكنك إعادة إظهار موقعك على 

).تده في السفل مزيد من معلومات عن هذا الوضوع (إعادة فحصه 

 وبنفس الطريقة إذا كنت تخشى أن تقوم الكومات بحجب موقعك فإن التأكد من أنه مُحصن و آمن هي فكرة جيدة ل محالة،
.حيث أنك بهذه الطريقة تكون قد حفظت موقعك ومعلوماتك الشخصية أيضا من محاولت القرصنة الكومية البيثة
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 ".  حماية ووردبرس لعله أكثر أماناً     كيفية زيادة "و " ةكيفية معالة الدونة الُقرصن"حول  وورد برس كودكس يقدم نصائح 
 الهداف الرئيسية هي التأكد من عدم وجود أي مستخدم مجهول على موقعك وأن جميع اللفات الوجودة على خادمك هي
 تلك اللفات التي تتوقع وجودها ل غير، لن القراصنة يقومون بتحميل ملفات جديدة واستخدامها لعادة قرصنتك مرة اخرى

 يصعب حتى بعد أن يتم إزالتها، ويقومون أيضاً بإضافة محتو إلى قاعدة البيانات الاصة بك وتخبئة مستخدمي في أماكن 
.كشفها

 هذه الضافات كفيلة بأن تقوم . إضافات ووردبرس لغرض المايةإن أسهل طريقة لفحص وتدقيق موقعك هو استخدام بعض 
):لن تتاج لتثبيت هذه الضافات جميعها، ولكن معرفة ما تقوم به مهم أيضاً(فيما يلي قائمة بأفضلها . بهذه الهمة

1.WP Security Scan  : تقوم هذه الضافة بفحص تركيبات وتثبيتات الووردبرس ليجاد نقاط الضعف وتقوم 
.باقتراح طرق وقائية لها

2.WordPress Firewall Plugin  : تقوم هذه الضافة بفحص طلبات الواقع بناء على قواعد الووردبرس الددة 
.والبسيطة لكشف أكثر الهجمات وضوحاً و من ثمة التصدي لها

3.WordPress File Monitor  : تقوم هذه الضافة براقبة تثبيتات وتركيبات ووردبرس للملفات 
.العدلة، و عند الكشف عن أي تغيير أو تعديل مشبوه فيه ترسل لك بريدا ألكترونيا تنبيهيا/المسوحة/الضافة

4.WordPress Database Backup  : تقوم هذه الضافة بحفظ نسخة من قاعدة البيانات الاصة بدونتك حيث 
 تتضمن هذه النسخة قواعد البيانات النتظمة الوتوماتيكية، هذا مهم بشكل خاص لنه إذا ما تت قرصنتك فإنك

.تتاج لنسخة سليمة من قواعد البيانات خالية من أي محتوى خبيث
5.Secure WordPress  : تقوم هذه الضافة بساعدتك على حماية تثبيتات وتركيبات وررد برس حيث تقوم بإزلة 

 ما عدى من wp إلى دليل الضافة، وتسح نسخة ال index.html العلومات الغلوطة من صفحة الدخول، و تضيف
.منطقة الدارة أو لوحة التحكم الرئيسية

6.Maximum Security for WordPress  : هذه الضافة تمي من الختراقات و تتعقب كمية كبيرة من 
 التحديثات و تجب أي محتوى خبيث من شأنه الضرار بتصفحي مدونتك أو التأثير سلباً على ترتيب موقعك
.بالنسبة لركات البحث، وتتضمن جدار ناري قوي لتطبيقات الويب جنباً إلى جنب مع نظام منع تدخل كامل

7.   LockDown WordPress Security  : هذه الضافة تقوم بتسجيل عنوان بروتوكول النترنت والوقت بالتحديد 
 لكل محاولة تسجيل دخول فاشلة إلى مدونتك، و إذا كانت عدد محاولت تسجيل الدخول الفاشلة في مدة زمنية

 من قبل نفس عنوان بروتوكول النترنت أكثر من العدد التي تدده أنت تقوم الضافة بنع تسجيل الدخول لكل  قصيرة
.الطلبات القادمة من ذلك الدى

8.ChapSecureLogin  : عملية التشفير هذه ت .بامكانك استخدام هذه الضافة لتشفير كلمة السر الاصة بك 
 اي من  أو SSL هذا مفيد بشكل خاص عندما تكون غير قادر على استخدام ال ،Chap ايجادها من قبل بروتوكول

.بروتوكولت الماية الخرى
9.Theme Authenticity Checker  : هذه الضافة تقوم بفحص ملفات كل القوالب الثبت على مدونتك بحصا 

 سيء فإن هذه الضافة تقوم بتبيان طريقة الوصول/إذا ت اكتشاف اي كود خبيث  عن اشارات لوجود كود خبيث، و
.مع صورة صغيرة للكود الشكوك فيه  إلى ملف القالب و إلى رقم الط،
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 مقدمة حول تقنيات الجب عبر النترنت

 على - حجب النترنت-هي مركز بحوث مقره جامعة هارفرد، تعرّف فلترة النترنت   و مبادرة الشبكة الفتوحة
".الطريقة التقنية للتحكم في الولوج إلى العلومات على شبكة النترنت"أنها   

 فلترة النترنت هي فقط جزء من عملية الرقابة و الجب في عالم النترنت، والتي تتضمن أيضاً وسائل مثل إن 
.و إزالة الواقع العدوانية عن طريق إنزال الشعارت أو شطب تسجيل اسم النطاق قمع الصوات على الشبكة 

 لغراض هذا الدليل الرشادي سنقوم بالتركيز على الطرق التقنية التعددة للحجب والتي يكن تقسيمها إلى أربع أساليب
:رئيسية

حجب إسم النطاق- 1
 أكثر الطرق شيوعا لجب موقع الكتروني هي منع الولوج إلى اسم النطاق الاص به، على سبيل الثال منع الولوج إلى إن 

yourblog.com .فعلى: في مثل هذه الالة فإن الوقع الجوب يكن الولوج اليه من خلل اسم نطاق آخر أو إسم نطاق فرعي 
.يكن أن يتم الولوج اليه  blog.yourblog.comمحجوباً فإن   yourblog.comسبيل الثال حتى لو كان 

حجب محدد موقع العلومات- 2
 على موقع الكتروني أو على مدونة معينة) صفحات أو مقالت(إحدى الطرق الشائعة أيضاً هي منع الولوج إلى معلومات معينة 

 هذا الجب النتقائي يستهدف فقط اسماء نطاق فرعية معينة أاو صفحات. من خلل منع الولوج إلى محدد موقع العلومات 
 و في  advocacy.globalvoicesonline.comعلى سبيل الثال يكن حجب . معينة من دون التأثير على باقي الوقع

.والعكس كذلك صحيح غير محجوب   globalvoicesonline.comنفس الوقت ترك 

حجب عنوان بروتوكول النترنت - 3
 حجب عنوان بروتوكول النترنت للخادمات التي تستضيف مواقع غير مرغوب فيها هي الطريقة الباشرة لجب التوى

 عنوان بروتوكول النترنت هو الرقم الستخدم لتعريف كل كمبيوتر مستخدم لشبكة النترنت، لذا فإن حجب. اللكتروني
 على الرغم من أن طريقة حجب عنوان بروتوكول. عنوان بروتوكول النترنت لي كمبيوتر يؤدي إلى عدم القدرة للولوج اليه

 النترنت هي الطريقة السهل والقل تكلفة لجب التوى اللكتروني غير الرغوب فيه، إل أنه يكن أن يؤدي إلى حجب عدد
 لنه إذا كان هناك عنوان بروتوكول انترنت مرتبط بوقع الكتروني" التي تتوي على محتوى مرغوب فيه"كبير جداً من الواقع 

 التي تشارك" الرغوب فيها"معي غير مرغوب فيه وت حجب عنوان بروتوكول النترنت هذا فإن كل الواقع اللكترونية الخرى 
.سوف تصبح جميعها محجوبة- نفس عنوان بروتوكول النترنت –الذي ت حجبه" غير الرغوب فيه"هذا الوقع 

فلترة كلمات معينة - 4
 يحتوي على كلمات معينة، على  في بعض الدول مثل الصي وتونس فانهم يقومون بنع الولوج إلى أي محدد موقع معلومات 

 في أي محدد موقع معلومات آخر، هذا" nawaat"كما تجب كلمة  nawaat.orgتونس تجب اسم النطاق : سبيل الثال
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 يحجب أو توماتيكياً، و حساب نواة على فيس بوك يحجب أو توماتيكياً أيضاً، وكل صفحات  نواة على تويتريعني أن حساب 
 الاص بهذه  موقع العلومات في محدد" nawaat"نتائج البحث وصفحات الكاش الاص ب جوجل التوية على كلمة 

.الصفحات هي ايضاً محجوبة

معرفة فيما إذا كان موقعك محجوبا وكيف ت حجبه
 إذا كان بإمكانك معرفة و تديد التقنيات الستخدمة لجب مدونتك فإنك تستطيع تديد الطريقة الثلى لعل

 قائمة الدولأولى يجب عليك أن تفحص  كخطوة . مدونتك في متناول القراء الذين ت حجب مدونتك عنهم
 الدولة التي تعتقد بأن/على موقع مبادرة الشبكة الفتوحة لعرفة ما هي طرق الجب الستخدمة في الكان الوجودة 

.مدونتك محجوبة فيها
 أو الماية لنه من المكن أن تكون العدادات، . هذه العملية من  أهم خطوة  معرفة فيما إذا كان موقعك محجوب أم ل هي 

 ولكي تعي تاماً طبيعة الجب. أو حتى مشاكل التصال بالشبكة هي التي تسبب اعاقة ولوج القراء إلى موقعك وليس الجب
 الواقعة على موقعك فإنك تتاج للتواصل مع الشخاص الذين تأثروا مسبقاً بوسائل الجب وأن تطلب منهم أن يساعدوك على

 فإذا كنت تريد معرفة ما إذا.إن خلق اتصال مع مجموعة من الفاحصي يكن أن يثبت جزئيات ذات قيمة. فحص وضع موقعك
 كان موقعك محجوبا في أماكن مختلفة و متعددة فإنك تتاج إلى حشد من الفاحصي لساعدتك في هذا، وهذا يكن أن تده

 وهو موقع يوفر لك مساعدة الناس، حيث يقوم عدد من الشخاص هناك بتحديد مكان عيشهم وفيما إذا هيردكت على موقع 
.كانوا يستطيعون الولوج إلى موقعك أم ل، و يقدم لك الوقع خارطة بالناطق التي يكن أن يكون موقعك محجوبا فيها

برامج الرقابة
 ، و هذه البرامج تقوم بحجب الولوج إلىسمارت فلتر أو  ويب سينسمثل  للرقابة والجب  بعض الدول تستخدم برامج خاصة 

 إذا كنت تعتقد بأن. الخ" رسائل مزعجة"، "قمار"، "ضار مسيء أو " "خبيث"مواقع معينة بناء على تصنيفات هذه الواقع مثل 
 ، فانه يكنك)انظر قسم الماية في العلى(موقع دعائي  على أنه موقع ضار أو  موقعك يكن أن يكون محجوباً لنه ت إدراجه 

:استخدام أداة تشخيص التصفح المن التابعة لوجل
 http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=[your URL, such as 
http://globalvoicesonline.org]

 إن حجب كهذا قد يكون. لفحص وضعية موقعك مكافيالاص بشركة  SiteAdvisor" موقع النصيحة"أو بامكانك زيارة 
 إذا كنت قد عالت مشكلة الماية أو إذا كانت. نات عن موقع غير آمن أصبح مصدراً للبرمجيات البيثة بعد أن تت قرصنته

 التصالالدعاية الزعجة عن طريق الطأ فإنه بامكانك  أنها مصدر للرسائل  مدونتك قد تت الشارة اليها بأنها مسيئة أو 
.بجوجل لطلب إعادة النظر في موقعك
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حجب عنوان بروتوكول النترنت
 بامكانك. هذاالعنوان الطوة الولى لعرفة فيما إذا كان عنوان بروتوكول النترنت التابع لدونتك محجوبا أم ل هي أن معرفة 

 لتحديد الرقم التصل باسم نطاق مدونتك، الطوة الثانية هي فحص فيما إذا كان عنوان  بحث عناوين البروتوكولاستخدام اداة 
.بروتوكول النترنت هذا محجوبا أم ل

 من المكن أن يكون عنوان بروتوكول النترنت الاص بوقعك محجوبا ليس بسبب محتوى موقعك و إنا بسبب حجب موقع
 لعرفة ما هي الواقع التي. نفس عنوان بروتوكول النترنت الاص بوقعك ويشارك موقعك نفس خدمة الستضافة آخر يتقاسم 

.زيارة هذا الوقعتتشارك في عنوان بروتوكول انترنت معي بإمكانك 
 اذا كنت تظن بأن موقعك محجوب عن طريق الصدفة بسبب عنوان بروتوكول النترنت الذي يتشارك فيه مع مواقع أخرى فانه

 على سبيل الثال عن(باستطاعتك مراسلة شركة الستضافة الاصة بك و مطالبتها بتغيير عنوان بروتوكول موقعك بطريقة ما 
 ربا تتاج لشراء عنوان بروتوكول انترنت مخصص لوقعك ليكون). نظام مجموعات آخر طريق نقل الوقع إلى خادم آخر أو 

.باستطاعتك تغييره، وهذا قد يكون مكلفاً
 كحل آخر لشكلة حجب عنوان بروتوكول النترنت، مع أنه حل غير مريح، يكنك أن تنقل موقعك إلى خدمة استضافة جديدة

من أجل الصول على عنوان بروتوكول انترنت جديد.
 

حجب كلمات معينة
 فانك" كلمة محجوبة يحتوي عليها محدد موقع العلومات الاص بدونتك" إذا كانت مدونتك ضحية لجب كلمة معينة 

 ويجب عليك أن تتجنب استخدام تلك الكلمة في عنوان مدونتك، وفي عناوين مقالتك. تتاج لشراء اسم نطاق آخر
 وصفحات مدونتك، يجب أن تتجنب هذه الكلمة أيضاً في الوسوم وفي تصنيفات الدونة، وفي الصور وملفات الصوت

 كما ت الشرح في العلى فإن تقنية حجب الكلمات تستهدف كلمة معينة والل النهائي هو تنب استخدام هذه. والصورة
.الاص بدونتك الكلمة في جميع امتدادات محدد موقع العلومات 

 وصفحاته"أن عملية حجب الكلمات بشكل خاص يصعب تديدها حيث إنك تتاج لتغيير جميع الروابط في موقعك 
 في هذه العملية سوف تفقد الروابط القادمة إلى مدونتك من محركات البحث. لتجنب استخدام الكلمة الجوبة" الداخلية

 موقعك الاصة بدونتك أو  هذه إضافة التي ستساعدك لتغيير محددات مواقع العلوماتربا تتاج أن تستخدم . والامع الشهيرة
.افساد صلحية الروابط الوجودة مسبقاً دون أن يؤثر هذا على ترتيب محركات البحث لوقعك أو 

وورد برس الاصة بك بناء مرآة لدونة 
 أسماء النطاق الفرعية التي تتوي على أكثر من أسماء النطاق أو  بناء مرآة لدونتك هي عملية خلق اثني أو 

 في هذا الدليل سوف نبي الرآة. حسب آخر تديث" الوجودة في مدونتك الصلية"البيانات /نفس التوى
 في عمل الرآة ثنائية التاه فإن البيانات تدّث في. وورد برس الستضافة بشكل شخصي ثنائية التاه لدونات 

/على تزامن مع بعضهم البعض من خلل استخدام نفس قواعد البيانات ونفس تركيبات) أو اكثر(كل التاهي مبقية الدونتي 
 من تسح أي محتوى من أي نوع، سواء كان مقال، صفحة، تعليقاأو صورة  عندما تضيف، تغير، أو . وورد برس تثبيتات 

 الدونات الرى الوجودة تت أسماء نطاق أو " الهدف"من الدونة  تت اسم النطاق الصلي الاص بها أو " الصل"الدونة 
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.الرآة، فإن نفس التوى سيضاف، سيتيغر، سيمسح على الدونات الخرى بشكل آلي
 فالسألة في معظم الالت هي فقط مسألة وقت.نهائياًً لاربة الجب لسوء الظ فإن استخدام طريقة الرآة ليس حلً جازماً أو 

 إذا . قبل أن يتسطيع الرقيب الذي حجب مدونتك مسبقاً من التعرف على مواقعك الرآة الديدة ويعمل على حجبها هي أيضاً
 تذكر بأن . كانوا يراقبون فعالياتك على النترنت عن كثب فإنهم سيحجبون كل مدوناتك، الصلية والرآة، بسهولة كبيرةً

 .الشروحة هنا قد ل تكون حل مثالياً لك عملية الرقابة والجب هي أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر، وأن تقنيات عمل الرآة 
 إنها فقط تساعدك لتستغل الثغرات في جدار الرقابة والجب عن طريق جعل محتوى موقعك في متناول القراء لفترة معينة من

.يقظة و فطنة مراقبيك الوقت، و التي يكن أن تكون قصرة أو طويلة بحسب 
 إنشاء و إدارة العدد الذي على كل حال، الضافات الاصة بعمل الرآة التي ت تسليط الضوء عليها في هذا الدليل تكنك من 

 هذا سيسهل عليك أن تسبق مراقبيك بخطوة دائماُ عن طريق جاهزيتك الكاملة للق مدونات مرآة. تريده من مدونات الرآة
 حتى لو تكن مدونتك محجوبة حالياً فإن عمل مدونات مرآة لها يكن أن. بالعدد الطلوب والناسب للتغلب على مراقبيك

.تستخدم كخط رجعة في حال ت حجبها مستقبلً

:لنشاء مرآة لدونتك يجب أن تتبع الطوات التالية
.احصل على إسم نطاق جديد أو إسم نطاق فرعي ثم اعمل على إعداده.1
.وورد برس الاصة بعمل الرآة أختر، نزّل، وثبت إضافة .2
.قم بإعداد الضافة.3
.خبّيء مدونتك الرآة عن جوجل.4
.مدونتك الرآة أخبر قرائك عن موقعك أو .5

اسم نطاق فرعي وإعداده الصول على اسم نطاق جديد أو 
 يكن أن إنشاء هذا الدد الديد الذي  للق مرآة لدونتك تت محدد موقع معلومات بديل فإنك تتاج أولً إلى 

 أو إاسم نطاق جديد ومختلف) mirror.yourblog.com: مثل(يكون اسم نطاق فرعي في موقعك الالي 
 عملية اختيار أيهما أنسب، اسم نطاق فرعي أم اسم نطاق جديد، هي عملية).mirrormyblog.com: مثل( 

.معقدة تعتمد على طبيعة الجب التي تعترض زوارك عند محاولتهم الولوج إلى موقعك
 فإن أي موقع مرآة آخر مستضاف على نفس تذكر بأنه إذا كان موقعك محجوباً عن طريق حجب عنوان بروتوكول النترنت 

 راجع قسم حجب عنوان بروتوكول النترنت في العلى. الادم، بغض النظر عن اسم النطاق الاص به، سيكون بدوره محجوبا
.للحصول على نصيحة حول كيفية معالة هذا الوضع

)mirror.yourblog.comعلى سبيل الثال (استخدام أسماء النطاق الفرعية 
 إن أي اسم نطاق فرعي ضمن محدد موقع العلومات الاص بوقعك قد ل يتم ملحظته أحياناً من قبل تقنيات الجب التي

 تجب موقعك الرئيسي، قد يعود هذا إلى أن تقنيات الجب هذه تستهدف محدد موقع العلومات الاص بوقعك تديداً،
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" "أو " yourblog.com"وليس   " http://yourblog.com"حيث تستهدف تقنيات الجب على سبيل الثال 
yourblog .لنه سيكون معروف أكثر. إذا كانت هذه هي الالة معك فإن استخدام اسم نطاق فرعي لوقع الرآة هو اليار الثالي 

. تسجيل اضافية عند قرائك الاليي، ويتطلب تشكيلت تقنية أقل، وفي معظم الالت لن يتطلب تكاليف استضافة أو 
 اقرأ. معظم خدمات استضافة الواقع تكنك من إضافة وتشكيل اسم نطاق فرعي عن طريق لوحة التحكم الاصة بحسابك

 التوثيق الاص بشركة الستضافة التي تستخدم خدماتها للحصول على الساعدة في هذا الوضوع وسؤالهم عن كيفية إضافة
.اسم نطاق فرعي إذا كنت تهل ذلك

 أن فحص اسم النطاق الفرعي فيما إذا كان يجعل محتوى موقعك في متناول الستخدمي الذين حجب عنهم الوقع هو أمر سهل
:يكنك عمله كالتي

.سجّل اسم نطاق فرعي اختباري باستضافتك انت ووجهه إلى دليل خادم فارغ•
.بسيطة محتوية على رسالة اختبارية  index.htmlحمّل صفحة •
 اطلب من احد الستخدمي الذي تعلم بأنه منوع من الولوج إلى موقعك بأن يزور الوقع ويخبرك فيما إذا استطاع الولوج•

.اليه
 عن الشخاص المنوعي من الولوج إلى مدونتك فإن اسم النطاق الفرعي يكن أن اذا كانت صفحة الختبار غير محجوبة 

 فانك تتاج إلى اسم أما إذا لم يتمكن هؤلء الشخاص من الولوج إلى اسم النطاق . يعمل كموقع مناسب للموقع الرآة
. نطاق جديد

تسجيل اسم نطاق جديد
 في. على اسم نطاق معي بشكل دقيق ومحدد تتاج إلى اسم نطاق جديد كلياً إذا كان الجب قد وقع على كلمات معينة أو 

 هذه الالت فإن أسماء النطاق الفرعية ستكون محجوبة مثلها مثل الصفحة الرئيسية للموقع، حتى أسماء النطاق الديدة
:يجب أن تكون حذراً في انتقاء أسماء النطاق الديدة. التوية على نفس الكلمة الجوبة ستكون هي ايضاً محجوبة عن القراء

.اختيار اسم نطاق جديد ليس مجانياً•
إذا كان الجب قد استهدف كلمة معينة فيجب أن ل يحتوي اسم النطاق الديد على هذه الكلمة•
.اسم النطاق الديد يجب أن يكون سهل التذكر و ذا معنى لدى قرائك الاليي والدد•

 من مسجّل متخصص مثل اسماء النطاق الديدة يكن أن يتم تسجيلها من مزود الستضافة الالي الاص بك أو 
 GoDaddy .إذا كانت خدمة الستضافة الاصة بك توفر خدمة تسجيل اسم النطاق فإن استخدامك لدمتهم هذه ستكون 

.من أجلك مفيدة لك لنها تبسط عملية إعداد اسم النطاق حيث انهم سيهتمون باعدادت اسم النطاق
 إلى 12الوقت الذي يحتاجه اسم النطاق الديد بعد أن يتم تسجيله ليصبح فعالً و منتشرا عبر شبكة النترنت يترواح ما بي 

 أثناء انتظارك اسم النطاق الديد ليصبح. تنتشر بشكل بطيء عبر النترنت ساعة وهذا يعود إلى أن اعدادت اسم النطاق 72
 عندما تصبح قادراً على الشارة الي. فعالً يجب أن تستثمر هذا الوقت في تهيز نفسك للمهام الخرى الذكورة في السفل

 اسم النطاق الديد الذي خلقته من التصفح الاص بك وعندما ترى صفحة الهبوط التي زودتك بها خدمة الستضافة الاصة
.بك عندها ستكون جاهزاً لتكمل الطريق
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إعدادات إسم النطاق
 DreamHostالثال التالي يستخدم (إلى لوحة تكم خدمة استضافة الواقع الاصة بك  الطوة التالية هي أن تسجل دخولك 

 إسم. Manage Domainsومن ثم تختار  Domainبعد أن تدخل إلى لوحة التحكم يجب أن تختار  ). لدمة الستضافة
 أسماء أما بالنسبة لسم النطاق أو . يجب أن يكون مستضاف بشكل كامل) اسم النطاق الجوب(النطاق الاص بك 

.editالنطاقات الفرعية التي تريد أن تعلها مرآة لوقعك الصلي فإنك تتاج للضغط على زر التعديل 
:توفر خمسة خيارات DreamHostعلى سبيل الثال . ستجد خيارات متعددة edit screenفي الصفحة الاصة بالتعديل 

.مستضاف بشكل كامل.1
.معاد توجيهه.2
.منسوخ.3
.متوقف.4
.مغطّى.5

 اسم النطاق الفرعي الذي سيعمل كمرآة لوقعك الصلي ، ثم ضع اسم النطاق أو “ Mirroredقم باختيار خيار ”
yourmirrorblog.com  الجوب"ثم قم بوضع اسم النطاق الاص بوقعك الصلي"yourblockedblog.com 

.الستضاف استضافة كاملة

تعديل الستضافة الفتراضية
 فإنه يجب عليك أن تطلب الساعدة من الشركة التي تقدم لك DreamHostاذا كنت تستخدم خدمة استضافة مواقع غير 

 غالباً لن تتاج سوى توجيه اسم.إسم النطاق خدمة الستضافة في كيفية اعداد الستضافات الفتراضية وتعديل اعدادات 
.اسم النطاق الفرعي إلى الدليل الصل الاص بدونتك الصلية  النطاق الديد أو 
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وورد برس لبناء مرآة الوقع اختيار، تنزيل، وتثبيت إضافة 

اختيار الضافة
:وورد برس لساعدتك على بناء مرآة لوقعك، ننصحك باستخدام أحد الضافات التالية توجد إضافت متعددة في 

•Domain Mirror Plugin   by David McAleavy  
•Domain Theme   by Stephen Carroll  

 مختلفة، وعناوين مدونة و أسماء نطاق لعرض امتدادات محدد مواقع معلومات  وورد برس واحد  تثبيت  الضافتان تكنان 
 وأيضاً تكنانك من ربط قوالب مختلفة بأسماء نطاق مختلفة، هذا يعني أنه بامكانك استخدام قالب ديناميكي. مختلفة

 يحتوي على ميزات اليل الثاني من الويب لدونتك الرئيسية وأن تستخدم في نفس الوقت قالبا خفيفا و بسيطا لدونتك الرآة،
. فهذا يعمل على تسريع تصفح مدونتك الرآة ويقلل من حجم استهلك البيانات

 إن سرعة تميل الصفحة هو أمر حساس وحاسم بالنسبة . للمدونات الجوبة قوالب الوورد برس البسيطة ننصح باستخدام 
 للزائرين الذين يدخلون الدونات الجوبة عن طريق البروكسي، ونفس الال ينطبق على الزائرين الذين يعيشون في الناطق ذات

.التصال الضعيف بالشبكة
 إذا أردت الصول على. هذا الدليل يحتوي على تعليمات حول كيفية إعداد الضافة الاصة ببناء مرآة للنطاق: ملحظة

.مدونة مصمم الضافة الاصة بذلكالرجاء زيارة  تعليمات حول كيفية استخدام الضافة الاصة بقوالب النطاق 

تنزيل وتثبيت الضافة
-wpقم بتنزيل الضافة الاصة بنسخ إسم النطاق، قم بفك اللف الضغوط ومن ثم قم بتحمليه على ملف 

content/plugins / بإمكانك أيضاً تثبيت الضافة مباشرة من لوحة القيادة الاصة.   خدمة بروتوكول نقل اللفات   باستخدام 
 بعد أن تد الضافة قم. اضف جديد، ثم ابحث عن اسم الضافة> الضافات > بوورد برس عن طريق الذهاب إلى لوحة التحكم  

.بالضغط على رابط ”التنصيب الن“ الذي سيظهر بجانب اسم الضافة والصدار وتقيم الضافة و وصفها
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.virtuosoft.net/domaintheme/
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=CGa&q=%22Minimalist+Wordpress++themes%22&aq=f&oq=&aqi=g1
http://wordpress.org/extend/plugins/domain-theme/
http://wordpress.org/extend/plugins/domain-theme/
http://wordpress.org/extend/plugins/domain-theme/
http://wordpress.org/extend/plugins/domain-theme/
http://mcaleavy.org/code/domain-mirror/
http://mcaleavy.org/code/domain-mirror/


 بوورد برس فانك ستحتاج لتغيير من لوحة التحكم الاصة    بنسخ اسم النطاق   قمت باختيار تثبيت الضافة الاصة إذا : ملحظة
 وذلك لكي تبر هذه الضافة" AA-DomainMirrorالذي قد ت تنزيله مسبقاً إلى ”“ domain-mirrorاسم اللف ”

 لعمل هذا فإنك. للتحميل أولً حيث سيقوم هذا بدوره بنع حصول مشاكل التوافق مع الضافات الخرى الثبتة على مدونتك
.تتاج إلى دخول خدمة بروتوكول نقل اللفات و توير أسم اللف الاص بالضافة

اعداد اضافة بناء مرآة للنطاق
 ,وفعّل الضافة التي قمت بتثبيتها,الاصة بك، انتقل إلى صفحة الضافات الاصة بك وورد برس في لوحة قيادة 

.الاصة بك وامل العلومات الناسبة لسماء النطاقات  ثم انتقل إلى إعدادات الضافة الديدة
 get current"انقر على ,على العلومات الساسية للمدونة الساسية  ينبغي أن يحتوي قسم النطاق رقم واحد

domain"  قسم. الاص بك  للحصول على القيم من قاعدة البيانات كما هي محفوظة في العدادات العامة للوورد برس 
 يكنك". save changes"بعد اضافة هذه العلومات انقر على. موقع الرآة تفاصيل  ينبغي أن يحتوي على  النطاق رقم اثني

"add new domain"اضافة العدد الذي تريده من مواقع الرآة عن طريق زر 
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 الساسي ستجد أن اذا اتبعت الطوات الذكورة اعله، فستحصل على نسختي من مدونتك، عندما تذهب إلى اسم النطاق
 وعندما تذهب إلى موقع الرآة الديد الاص بك ستظهر الدونة كما لو ت تصميمها لسم النطاق. مدونتك بقيت كما هي

 الدونة الساسية موجودة: يكنك أن ترى مثال موجود حالياً وهو الدونة التونسية الماعية التي تستخدم هذه التقنية. الديد
 تستعمل قالبا) على اليمي ( ستلحظ أن الدونة الساسية  twitter.nawaat.org والدونة الرآة على  nawaat.org  على

.لها قالبا خفيفا لضمان سرعة تميل الصفحة) على اليسار(معقدا بينما الدونة الرآة 
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جوجل اخفاء مدونة الرآة الاصة بك عن
 وغيره من جوجل و غالباً ما يستخدمون إن الراقبي و شرطة النترنت حالهم كحال مستخدمي الشبكة النتظمي، 

 مفهرس من قبل جوجل فاذا كان موقعك الرآة . محركات البحث للعثور على أي محتوى الكتروني يريدون حجبه
 يكنك منع حصول هذا عن طريق منع جوجل. فسيكون بإمكان الرقيب العثور عليه و من ثمة حظره بسرعة كبيرة

 قد تعل وصول قرّاء جدد إلى مدونتك أكثر إل أن هذه الطوة الوقائية . و محركات البحث الخرى من فهرسة مدوناتك الرآة
 صعوبة، لهذا السبب نحن ننصحك بنشر أخبار مدونتك الرآة عن طريق تويتر،قائمة خدمة البريد اللكتروني، فيس بوك،

.جوجل باز وغيرها من وسائل العلم الجتماعي اللكتروني

 robot.txtتعرف أيضا ب  (بروتوكول الستثناء الليتعديل  من فهرسة مدونتك الرآة عن طريق خلق أو   بامكانك منع جوجل

 هذا اللف يقوم بإخبار محركات البحث عن الماكن التي تستطيع البحث فيها عن التوى الوجود على خادمك وعن). 
 الماكن التي ل تستطيع البحث فيها، وهذا من شأنه أن ينع فهرسة اسم النطاق الاص بدونتك الرآة، ويقلل من احتمالية

..العثور على مدونتك الرآة من قبل الرقيب
 غير موجود في اللد الذي يحتوي على محتوى موقع الآاه الاص بك، فعليك إذاً إنشاءه،  )robot.txt(اذا كأن ملف ال 

 TextEditلستخدمي الويندوز  Notepad or Wordpadلعمل هذا بإمكانك استخدام أي برنامج لتعديل النص، 

 او بعد فتح اللف إن كان موجوداً في(بعد إنشاء هذا اللف . لستخدمي لينوكس Emacs  أوViلستخدمي الاكنتوش، و  
:قم بإضافة هذا النص) اللد

# Disallow Googlebot

User-agent: Googlebot

Disallow: /
 

User-agent: *
Disallow: /

 كن حذراً ول تضع هذا اللف في اللد الذي يحتوي. ثم قم بتحمليه على ملف الرآة robot.txtقم بحفظ اللف تت اسم  
.الرئيسية لن هذا سيمنع محركات البحث من فهرسة موقعك بكامله/على مدونتك الساسية

اخبار قرائك عن موقع الرآة
 بعد إنشاء موقع الرآة لدونتك فإن الطوة التالية تتمثل في مساعدة القرّاء للوصول إلى رابط موقع الرآة الديد، هناك طرق كثيرة

:لعمل هذا وفيما يلي بعضها
 أضف ملحظة في أعلى خلصة تلقيمات مدونتك لتُشعر الشتركي فيها عن موقع الرآة الديد، بإمكانك تغيير•

 . التي تتحكم بظهر مدونتك لتصبح ظاهرة للعيان صفحات الناط النسابيةأسلوب اللحظة ومظهرها بتعديل
.لتعديل أسلوب و مظهر هذه اللحظة  هذه الضافةبإمكانك استخدام 
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.راسلت مدونتك قم بإعلمهم عن الرابط الديد إذا كأن لديك مشتركي بقائمة •
 لنشر تديثات مدونتك آلياا إلى تويتر فتأكد من تغيير رابط تلقيمات TwitterFeedإذا كنت تستخمد خدمة •

 هذا سيضمن بأن كل الروابط التي يتم نشرها عبر تويتر ستوجه. مدونتك الرئيسية إلى رابط تلقيمات الدونة الرآة
 الذي يذكر بعض Cross-Posting for Advocacyالناس إلى الوقع الرآة وليس إلى الدونة الرئيسية، أنظر دليلنا 

.النصائح حول كيفية تطبيق هذه التقنية التعلقة بنشر تديثات مدونتك الرآة على تويتر
 بامكانك استخدام. إذا كأن لديك حساب على فيس بوك فإنه باستطاعتك أن تلب مدونتك الرآة بسهولة إلى حسابك•

 تأكد من استخدام. التي ستضيف مدونة ووردبرس الاصة بك كتطبيق موجود على الفيس بوك WPBOOKإضافة 
.محدد موقع العلومات الاص بالدونة الرآة وليس الدونة الرئيسية

ملحظات
".حول تقنيات الجب"مبادرة الشبكة الفتوحة   1
 معظم خدمات الستضافة تكلف نسباً مالية باهظة لتسجيل أسماء نطاق جديدة مقارنة بالسجّلت الصصة لتجسيل اسماء  2

 ، لذا فإن الهد)يجب أن يكلف تقريباً عشرة دولرات com/.net/.org. إسم النطاق  (GoDaddyالنطاق مثل 
 يستحق هذا العناء على الدى DNSالضافي البذول لتوجيه اسم النطاق الديد ضمن خدمة الستضافة الاصة بك مع ال 

 يجب عليك أن تقارن بي السعار التي تقدمها خدمة الستضافة الاصة بك مع منافسيها الخرين قبل اتخاذك لهذا. البعيد
.القرار

.  0.3  الشاع البداعي - النسبة هذا الدليل منشور برخصة 
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http://opennet.net/
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