
 

 كیف تحمي محتوى موقعك من السرقة
 

 كثیر من المالكین لمواقع إخباریة ونشر ومواقع تعلیمیة یرغبون في عدم قدرة أي أحد على سرقة محتوى موقعهم، لكي ال یضیع
 مجهودهم، ولعمل ذلك هناك عدة طرق لمنع سرقة المحتوى ولكن مع مالحظة أن أي محترف في االنترنت لن یقف أي حائل أمامه
 لسرقة المحتوى، في هذا المقال سنشرح ما سیحد كثیرا من سرقة المحتوى بطریقتین احدهما یختص بها المستخدم المتقدم او مصمم

 المواقع واالخرى یمكن أن یستخدمها المستخدمین المبتدئین عن طریق إضافة منع نسخ المحتوى.
 
 

 طرق منع سرقة المحتوى
 

●CSS عن طریق إضافة أكواد 
●WP Content Copy Protection & No Right Click عن طریق إضافة 

 
 

CSS منع نسخ المحتوى عن طریق إضافة أكواد 
 یمكن إضافة بعض أكواد CSS لتمنع أي سارق محتوى من القدرة على النسخ عن طریق إضافة األكواد التالیة وهي أكواد تستخدم

  مع معظم المتصفحات
 
 

codes.txt االكواد في ملف 

https://wordpress.org/plugins/wp-content-copy-protector/


} * 
;user-select: none     
;moz-user-select: none-    
;webkit-touch-callout: none-    
;webkit-user-select: none-    
;ms-user-select: none-    
{ 

 
 األكواد المستخدمة لمنع السرقة والنسخ على جمیع المتصفحات الشائعة وهي مرتبة كالتالي السطر األول من األكواد لمتصفحات

 كروم وفایرفوكس وأوبرا، السطر الثاني إلصدارات فایرفوكس القدیمة، السطر الثالث لسفاري iOS، السطر الرابع لمتصفح
  سفاري، السطر الخامس لمتصفح ایدج.

 
 إلضافة األكواد من خالل ووردبریس قم بالذهاب إلى القائمة الفرعیة من مظهر وإختیار تخصیص كالتالي

 
 

 
 

 تظهر لك قائمة تخصیص القالب كالتالي قم بإختیار تنسیقات (CSS) إضافیة كالتالي
 
 

 
 
 

 
 إذا كانت هذه أول مرة تقوم بعمل إضافة ألكواد CSS ستظهر لك الشاشة التقدیمیة التالیة فقم بالضغط على إغالق



 
 یظهر لك مكان تحریر األكواد فقم بكتابة األكواد السالف ذكرها و اضغط نشر

 

 
 

 هذا كل ما تحتاجه لمنع أي ناسخ للمحتوى ولكن كما ذكرنا فال یمكن منع الكل فهناك محترفین ولكنك حتى مع المحترفین ستجعلهم
 یبذلون مجهود كبیر للحصول على مقاالتك عن طریق النسخ

 
 
 
 

WP Content Copy Protection & No Right Click منع نسخ المحتوى عن طریق إضافة 
 

 للحصول على أمان اكبر لموقعك وقدرات اعلى من عدم النسخ لمحتویات الموقع سواء كانت صور أو محتوى كتابي یمكن اللجوء
 إلى هذه اإلضافة حیث أنها تمنع ایضا عمل نقر للزر األیمن والحصول على قائمة منبثقة وهذا یمنع أكثر نسخ المحتوى.

 
 بعد أن تقوم بعمل تنصیب وتفعیل لإلضافة قم بالذهاب إلى Copy Protection كالتالي

 
 
 

 
 



 ستظهر لك مباشرة اإلعدادات وهي تتكون من عدة تبویبات كالتالي :
 

.1Posts اإلعدادات األساسیة" وهي تحتوي على التالي أوال تمكین منع سرقة المنشورات"   

.2Pages تمكین منع سرقة الصفحات   

  منع سرقة الصفحة الثابتة وهي صفحة دخول الموقع الثابتة فكما نعلم فإن ووردبریس یعطیك نوعین من الصفحات3.
 صفحة ثابتة وصفحة أخر المقاالت ویمكنك اختیار تحدیدهم عن طریق "قراءة" من القائمة الفرعیة لـ "إعدادات" واختیار

 الصفحة الرئیسیة وصفحة المقاالت
 إلظهار أو إخفاء أیقونة اإلضافة في الشریط العلوي لووردبریس4.
 تستطیع ان تظهر رسالة للسارق بعدم القدرة على النسخ5.
 یمكن إظهار رسالة أیضا للناسخ بعدم القدرة على طباعة الصفحة6.

 
 

 
 

  التبویب الثاني یمنع ظهور قوائم أثناء النقر على أي روابط مثل روابط المنشورات والصفحة الرئیسیة والصفحة الثابتة
 
 

 
 
 

 هناك أسالیب خاصة عن طریق أكواد إضافیة CSS یمكن أن یتم تمكینها عن طریق اإلضافة وهذه األكواد تساعد أیضا على تقلیل
 فرص النسخ للمحتوى إذا كان الناسخ محترفا وقام بتعطیل خاصیة الجافا سكریبت من المتصفح (الجافا سكریبت هي اكواد یتم

 كتابتها بواسطة مطوري اإلضافة وبصفة عامة هو مهم لمصممي المواقع)
 
 



 
 

 أشهر أنواع إضافات منع النسخ للمحتوى
 

●WP Content Copy Protection & No Right Click إضافة 
●Opt-In Content Locker إضافة 
●Secure Copy Content Protection and Content Locking إضافة 

 

  أسالیب أخرى لمنع سرقة ونسخ محتوى موقعك
 یمكن استخدام طرق أخرى غیر الحمایة الذاتیة للموقع بواسطة ما ذكرنا سابقا مثل التالي

 
 وضع رسالة جمیع الحقوق محفوظة، ویمنع نسخ المحتوى دون إذن من الكاتب أو إدارة الموقع،  وفي حالة مخالفة ذلك●

 فإنك ستقع تحت طائلة المسؤولیة القانونیة
 

 تقدیم بالغ لجوجل لحذف المحتوى المسروق، ولكن یجب علیك أخذ بعض التدابیر أوال مثل أنه یجب علیك أرشفة موقعك●
 یدویا أول بأول حتى یعلم جوجل انك انت صاحب المقال الرئیسي وهذه الحیلة یلجأ لها الناسخین بتتبع المواقع التي ال تقوم

 باألرشفة الفوریة لسرقة المحتوى الحصري، بعد قیامك بعملیة األرشفة وسرقة موقعك یمكنك تقدیم شكوى لجوجل وملئ
  النموذج التالي ( اإلبالغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر )

 
 
 

 خاتمة
 

 سرقة المحتوى تعتبر مشكلة كبیرة ألي موقع فهي تؤدي إلى ضیاع مجهود الكثیرین، ولكن یجب وضع بعض النقاط المهمة في
 األعتبار أیضا، وهي أن الكثیر من الباحثین ربما یحتاجون لنسخ بعض المحتوى للمساهمة في أبحاثهم على سبیل االقتباس وكثیرا ما

 یضیفون مراجع للموقع المقتبس منه، وهذا ربما یكون مفیدا لكل من الباحثین وصناع المحتوى، ولهذا فإن القرار یعود إلیك، فهل
 ترید أن یكون محتوى موقعك متاح أم أنك ترید الحفاظ علیه من النسخ، الحظ أیضا أن محرك بحث جوجل یعرف جیدا المحتوى

 المسروق والمواقع المتمیزة وغالبا ما یؤدي سرقة المحتوى إلى نهایة المواقع الناسخة، وإلى منع وضع ترتیب لمقالتها أو على األقل
 ظهورها في المراتب األخیره، والتي غالبا ال یصل إلیها المستخدمین وال یتم اإللتفات لها.

 
 الكلمات المفتاحیة

https://wordpress.org/plugins/wp-content-copy-protector/
https://codecanyon.net/item/optin-content-locker-for-wordpress/2809912
https://wordpress.org/plugins/secure-copy-content-protection/
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=dmca&visit_id=637007616854933225-3507203617&hl=ar&rd=1


 كیف تحمي محتوى موقعك
 

 الوصف
 

 في هذا المقال سنشرح ما سیحد كثیرا من سرقة المحتوى بطریقتین احدهما یختص بها المستخدم المتقدم او مصمم المواقع واالخرى
 یمكن أن یستخدمها المستخدمین المبتدئین عن طریق إضافة منع نسخ المحتوى.

 
 


