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مشـــروع "ويكي فلســـطين" هو مشروع شـــبايبّ رياديّ ثقايف، يهدف لتأهيل رّواد ومحررين يف 
الموسوعة الحرية ويكيبيديا. عمل المشروع على مدار عام كامل على تأهيل فريق مكّون من 
20 شـــابًا وشـــابّة مـــن فلســـطين الّداخـــل. اســـتطاع فريق ويكي فلســـطين بالمجمـــل بإضافة، 
تعديـــل وتحديـــث أكثـــر مـــن 500 مقـــال وقيمـــة جديدة وســـابقة علـــى ويكيبيديـــا فيما بخّص 
الشـــأن الفلســـطيني. زار أيًضا فريق ويكي فلســـطين أكثر من 30 قرية مهّجرة ضمن الجوالت 
الميدانّية لقرى فلسطين، وتم توثيق القرى بالحكاية والصورة، وإضافة وتعديل قيم أكثر من 
150 قريـــة فلســـطينّية. اســـتطاع الفريـــق توثيـــق ورفـــع مـــا يعـــادل 200 صـــورة مـــن الجـــوالت 
الميدانّيـــة للقـــرى والمناطـــق الفلســـطينّية. يف رصيـــد فريـــق ويكـــي فلســـطين محـــّررة متمّيزة 

ومراجعات تلقائّيات ورّواد يف عالم ويكيبيديا الموسوعة الحّرة. 

الموســـوعة الحـــرة "ويكيبيديـــا" تعـــد اليـــوم مـــن أكثـــر المواقع أهميـــة، فهي وجهـــة كل طالب 
جامعـــة أو مدرســـة، وكل مـــن يبحث عن معلومات عن أي شـــيء خاصة شـــخصيات وأماكن، 
وهنالـــك حـــوايل مليـــون زائر شـــهريا يف ويكيبيديا العربية. ومن هنا تأتــــي أهمية هذا المشـــروع 

لتحديث مقاالت قائمة أو إضافة مقاالت جديدة تتعلق بفلســـطين والشـــعب الفلســـطيني والقضية 
الفلسطينية، مع تركيز هذا المشروع على التهجير والقرى المهجرة.

عمـــل المشـــروع علـــى تشـــكيل لجنـــة توجيـــه طوعّيـــة، مكونـــة مـــن مختصين عرب، ســـواًء يف 
التاريـــخ الفلســـطيني أو العلـــوم السياســـية، ومتنوعـــة سياســـًيا ومناطقًيـــا وجندريًـــا. بدورهـــا 
عملـــت هـــذه المجموعة علـــى اختيار المقاالت للتحديث والقرى المهجرة. تشـــّعَب العمل يف 
المشـــروع على عّدة محاور منها إضافة أســـماء شـــخصيات فلســـطينية مهمة كان لها دورٌ يف 
بلـــورة الخطـــاب الفلســـطيني وال يوجد لها أو عنها مقـــاالت يف ويكيبيديا، حتلنة مفاتيح مهمة 
يف الصـــراع العـــريب الفلســـطيني، المراجعة اللغويـــة للمقاالت التي تمـــت كتابتها، ورفع صور 

للقرى الفلسطينّية المهّجرة. 
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ويكيبيديـــا هـــي موســـوعة رقميـــة، متعـــددة اللغـــات وحـــرة المحتـــوى. يســـتطيع أي شـــخص 
التحريـــر فيهـــا بدون تســـجيل، ويســـتطيع أي شـــخص االســـتفادة مـــن المحتوى، واســـتغالله 
بهـــدف تجـــاري أو غيـــره وفًقـــا لترخيـــص الموســـوعة. هناك 303 نســـخة مـــن ويكيبيديا بلغة 
مختلفة. ويف النســـخة العربية، يســـاهم أكثر من 5٬594 مســـاهما نشـــطا يف كتابة ما يزيد عن 
1٬019٬859 مقالـــة، ويجـــري آالف الـــزوار، مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم، الكثير مـــن التعديالت، 

وينشئون الكثير من المقاالت الجديدة يومًيا.

منـــذ أن أنشـــئت ويكيبيديـــا يف عـــام 2001، نمـــت وتطـــورت بســـرعة لتصبـــح واحـــدة من أكبر 
المواقـــع علـــى اإلنترنـــت، ولتجـــذب أكثر من 100 مليون زائر شـــهريًا، يف أكتوبـــر 2014. بدأت 
بنـــاء  مرحلـــة  يف  زالـــت  ومـــا   ،2003 يوليو/حزيـــران  يف  ويكيبيديـــا  مـــن  العربيـــة  النســـخة 
المحتويـــات، لـــذا فـــإن أي تعديـــل أو إضافة، مهما بدت بســـيطة، هـــي ذات قيمة كبيرة لهذا 

المشروع.

الـــزّوار ليســـوا بحاجـــة إىل أي مؤهـــالت فائقة للمشـــاركة يف ويكيبيديا، و لذلك فـــإن الكثير من 
المســـاهمين، مـــن مختلـــف األعمار والخلفيـــات الثقافية، يحررون فيها. ويمكن ألي شـــخص 
-باســـتثناء حـــاالت نـــادرة- أن يعـــدل الصفحـــات، ويمكنه نقـــر وصلة "عدل هـــذه الصفحة" يف 
أعلى كل الصفحات، عدا بعض الصفحات الخاصة المحمية. ويرحب بمساهمة أي شخص 
مرفقة بإســـناد إىل مصادر موثوقة يف ويكيبيديا وفقاً لبعض السياســـات واإلرشـــادات، ولكن 
النصـــوص بـــدون أي مصـــدر معرضـــة للحذف. تكمن قوة موســـوعة ويكيبيديـــا يف نظام إدارة 
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الموســـوعة الحـــرة "ويكيبيديـــا" تعـــد اليـــوم مـــن أكثـــر المواقع أهميـــة، فهي وجهـــة كل طالب 
جامعـــة أو مدرســـة، وكل مـــن يبحث عن معلومات عن أي شـــيء خاصة شـــخصيات وأماكن، 
وهنالـــك حـــوايل مليـــون زائر شـــهريا يف ويكيبيديا العربية. ومن هنا تأتــــي أهمية هذا المشـــروع 

لتحديث مقاالت قائمة أو إضافة مقاالت جديدة تتعلق بفلســـطين والشـــعب الفلســـطيني والقضية 
الفلسطينية، مع تركيز هذا المشروع على التهجير والقرى المهجرة.

عمـــل المشـــروع علـــى تشـــكيل لجنـــة توجيـــه طوعّيـــة، مكونـــة مـــن مختصين عرب، ســـواًء يف 
التاريـــخ الفلســـطيني أو العلـــوم السياســـية، ومتنوعـــة سياســـًيا ومناطقًيـــا وجندريًـــا. بدورهـــا 
عملـــت هـــذه المجموعة علـــى اختيار المقاالت للتحديث والقرى المهجرة. تشـــّعَب العمل يف 
المشـــروع على عّدة محاور منها إضافة أســـماء شـــخصيات فلســـطينية مهمة كان لها دورٌ يف 
بلـــورة الخطـــاب الفلســـطيني وال يوجد لها أو عنها مقـــاالت يف ويكيبيديا، حتلنة مفاتيح مهمة 
يف الصـــراع العـــريب الفلســـطيني، المراجعة اللغويـــة للمقاالت التي تمـــت كتابتها، ورفع صور 

للقرى الفلسطينّية المهّجرة. 

وےڪیبےدیا
ڪما عّرفت

نـفـســها



تحســـين معلومة. العديد من المســـاهمين يف ويكيبيديا على استعداد لتقديم المساعدة والمشورة 
والتصحيح حول المساهمات.

ويكيبيديا العربية هي النســـخة العربية من موســـوعة ويكيبيديا. انطلقت يف 9 يوليو 2003 ووصل 
عدد مقاالتها يوم 16 ديســـمبر 2019 إىل 1٬019٬913 مقالة و1٬767٬844 عضو ُمســـَجل منهم 5٬
585 مســـتخدم نشـــط و33٬648 ملـــف. تحتـــل ويكيبيديـــا العربيـــة المركـــز الــــ15 مـــن حيـــث أضخـــم 
الويكيبيديـــات حســـب عـــدد المقـــاالت والمرتبة 9 من ناحيـــة العمق متجاوزًة بذلك نســـبة العمق يف 
ويكيبيديا الفرنسية واأللمانية واإلسبانية وغيرها، وتلقى %1.2 من زوار ويكيبيديا؛ ومع ذلك فهي 
تغطـــي فراغـــا للمســـتخدم الناطـــق باللغة العربية، إذ تتواجد تقاليد موســـوعية يف اللغات المنتشـــرة 
عالمياً عبر موســـوعات جامعة وحديثة يف شـــكل مجلدات أو "دي يف دي" (مثل موســـوعة بريتانيكا 
باإلنجليزية) يف حين تؤدي ويكيبيديا العربية هذا الدور لقلة انتشـــار المشـــاريع الموســـوعية العربية 
ذات الجـــودة يف شـــكل مجلـــدات يف الوطـــن العـــريب (مثـــل الموســـوعة العربيـــة والموســـوعة العربية 

العالمية) وكذلك لتواجد ويكيبيديا يف أول نتائج محركات البحث.



يف البداية قبل الدخول إىل عالم ويكي عليَك أن تعرف:

 تحتاج المواضيع التي ستشرف على محتواها ومضامينها شمولّية واعتماد على مصادر 
موثوقة ومستقلّة. 

 دورك يف عالم ويكبيديا هو إعطاء المعلومات وتوثيقها وإثراء المحتوى.
 اكتـــب بـــدون تحّيـــز، كمـــا لو أنك ال تحـــب وال تكره الموضـــوع، عليك أن تكتـــب بموضوعّية 

ودون تحّيز، كما لو أنّك تشرح حقيقة أمرٍ ما كما هو فعًال.
 صّرح بالحقائق واستند على اإلحصاءات؛ ال تكن ُمبهماً أو عاّما.

 انتِق المصادر بعناية وابحر بالبحث عنها. 
 تواصل مع عالم وميادين وكتاب ويكبيديا، هنالك دوما من يستطيع ارشادك!

يف الخطوة التالية عليَك أن تعلم.. 
 هنالـــك أنـــواٌع مختلفـــةٌ مـــن الصفحات يف نطاقـــاٍت مختلفٍة ومتنّوعـــة يف ويكيبيديا. يمكن 

معرفة النطاق عن طريق البادئة التي تظهر قبل النقطتين الرأسيتين يف اسم الصفحة.
 معظم صفحات الموســـوعة موصولة أيًضا بصفحاٍت تابعٍة لها تســـّمى صفحات النقاش 

حيث ُتطرح النقاشات حولها وتدور هناك.
 تستطيع البحث يف ويكيبيديا بواسطة صندوق البحث يف الجانب األيسر العلوي من كل 

صفحة.
 التحويالت هي صفحاٌت ُتستخدم للوصول إىل صفحاٍت أخرى.

 االختصـــارات هـــي صفحات تحويٍل مفيدةٌ للوصـــول إىل صفحات ويكيبيديا الداخلّية التي 
قد يتطلب الوصول إليها الكثير من الكتابة يف صندوق البحث.

قـواعــد
وےـڪـي



وجهـــة النظـــر المحايـــدة تعني أن يكـــون المحتوى مكتوبًا بشـــكٍل موضوعي� 
ودون تحّيـــز، وُيقـــّدم فقط حقائًقا وينقل جميع وجهات النظر المختلفة حول 
الموضوع. الموســـوعات بطبيعتها ُتكتب بحيث ُتتناول الحقائق بموضوعّية، 
وســـيكون مـــن غير المنطقـــي أن تكون هنالك مقالةٌ تؤيّـــد وجهة نظرٍ معّينٍة. 
هذا ُيساعد يف منع أن تكون المقاالت مجّرد دعايٍة أو تسويٍق لطرٍف ُمنتفع.

إمـــكان التحقـــق تعنـــي أن تحتـــوي المقـــاالت علـــى مـــواٍد ســـبق وأن نشـــرتها 
مصـــادرٌ موثـــوٌق بهـــا. تلـــك المصـــادر التـــي حضيـــت بســـمعٍة جّيـــدٍة يف صّحـــة 
المعلومـــات ودّقتهـــا، كالُصحف، والمنشـــورات األكاديمّيـــة والكُتب. حتى وإن 
كانـــت المـــواد الُمضافة صحيحة، إّال أن معاييرنا تتطلّب أن تكون منشـــورًة يف 
مصادر موثوٍق بها قبل إضافتها. يجب على المحررين توثيق أيّ مواد مثيرٍة 

للجدل أو يمكن الطعن بها، وإّال فإنه بإمكان أيّ محررٍ إزالتها.

ال أبحـــاث أصلّيـــة تعنـــي أن األعمال التي لم تنشـــر بعـــد يف أيّ مصدرٍ موثوٍق 
ُينشـــر مـــن  لـــم  معتمـــٍد عليـــه ال ُيمكـــن اســـتخدامها يف ويكيبيديـــا. كل مـــا 
حتـــى  أو  التصريحـــات  أو  العلميـــة  المبـــادئ  أو  النظريـــات  أو  المعلومـــات 
التحليـــالت األدبيـــة أو السياســـة أو الدينية أو محاوالٍت تفســـير أقوال العلماء 
ينـــدرج تحـــت األبحـــاث األصلّيـــة. باختصـــار، أي معلومـــٍة مـــن تأليفـــك -وإن 
اعتقدت بأنها صحيحة-، ال تنشرها هنا، فويكيبيديا ليست مكانًا لألبحاث غير 

المنشورة."

من حیث
 المحتوی

تــذّڪرک
وےڪیبےدیا



 الركائـــز الخمـــس: تتلخّـــص أُســـس مجتمع ويكيبيديـــا يف خمس أفكارٍ بســـيطة: ويكيبيديا 
موســـوعة؛ وتعتمـــد وجهـــة نظـــرٍ ُمحايـــدٍة؛ ومحتواهـــا ُحـــر� يســـتطيع أيّ شـــخٍص تحريـــره 
وتوزيعـــه؛ وكل المشـــاركين بهـــا يجـــب أن يتعاملـــوا باحترام فيمـــا بينهم؛ وأخًيـــرا ويكيبيديا 

ليست لها قوانيٌن صارمةٌ.

 المبـــادئ التأسيســـّية: مؤّسســـة ويكيميديـــا العالمّيـــة هـــي التي ُتشـــرف علـــى ويكيبيديا 
والمشـــاريع األُخـــرى الُمشـــابهة لهـــا، وهـــي مبنّية علـــى أفكار ُمهّمة وشـــائعة أيًضـــا: الحياد 
إلزاميّ؛ وبإمكان أيّ شخٍص تحرير (معظم) المقاالت بدون تسجيل؛ وُتّتخذ القرارت عن 
طريق آلية "عملية ويكي" يف النقاشـــات؛ وإنشـــاء بيئة تحريرٍ ُمرّحبٍة وتعاونّية؛ والترخيص 
المجـــاين للمحتـــوى؛ وترك مجاٍل للمؤّسســـة لحل المشـــاكل بالغة التعقيـــد. يف ويكيبيديا 

العربّية يتم حّل مثل هذه المشاكل بعد ُمناقشتها والتوافق على الحلول.

 حقـــوق التأليف والنشـــر: تســـتخدم ويكيبيديـــا التراخيص مفتوحة المصـــدر تحت رخصة 
المشـــاع اإلبداعـــي للوثائق الحرة ونص رخصة جنو للوثائـــق الحرة1. محتويات ويكيبيديا 
ُيمكن استخدامه أو إعادة استخدامها بشكٍل ُحر بشرط اإلشارة إىل المصدر، ويمكن أيًضا 
تعديلهـــا وتحقيـــق الربـــح منهـــا مـــا دام بإمـــكان المســـتخدمين يف المســـتقبل عمل نفس 

الشيء.

 تجاهـــل كّل القواعـــد: قوانيـــن ويكيبيديـــا ليســـت منحوتـــة علـــى حجـــر؛ فكل قاعـــدة قابلة 
للتعديل والتطوير. هذا يعني أن أيّ قاعدٍة ُيمكن كســـرها إذا كان ذلك ســـيؤّدي لتحســـين 
الموســـوعة، شـــريطة ُمناقشتها وإبداء ســـبٍب وجيٍه لكسرها. هذا ال يعني أنه ُيمكن القيام 

بأيّ شيٍء واالحتجاج بهذه القاعدة. 

 GNU Free الحـــرة  للوثائـــق  جنـــو  رخصـــة   .1
Documentation License رخصـــة اســـتخدام 
المقـــررات  بأدلـــة االســـتخدام،  مجانيـــة خاصـــة 
الدراسية، المراجع، المواد اإلرشادية، والتوثيق، 
والـــذي يصاحـــب غالباً البرمجيـــات ذات رخصة 
الجمهـــور العام GPL. ويمكن تطبيقها على أي 
عمل نصيّ. وتفيد هذه الرخصة بأن أي نسخة 
مـــن الـــواد موضع االعتبار، حتـــى وإن تم إدخال 
التعديـــالت عليهـــا، تحمـــل ذات الرخصـــة. وإن 
هـــذه النســـخ يمكـــن بيعهـــا. بيـــد أن إذا بيعـــت 
بكميات كبيرة، يلزم أن تكون يف شـــكل يسمح 

بالتحرير فيها يف مراحل الحقة.

المبادئ 
األساسّیة 

لوےڪیبےدیا



تنقســـم صفحـــات ويكيبيديـــا إىل عـــّدة نطاقـــات.كل نطـــاٍق لديه بادئـــةٌ معّينةٌ التـــي تظهر مع 
نقطتين يف بداية أسماء الصفحات. بامكانك البحث بحسب النطاق باستعمال أداة الَبحث 

يف ويكيبيديا. من أهم النطاقات يف ويكيبيديا:
 مقالة: حيث يكون المحتوى. هذا النطاق يضم ُمحتويات الموسوعة التي يجب تدعيمها 

بمصادر. ال ُتوّقع باسمك يف هذا النطاق.
 نقـــاش: حيـــث تكـــون النقاشـــات. لـــكل مقالة صفحة نقـــاٍش خاّصةٌ بها ُتســـتخدم للنقاش 
والتعـــاون لتطويرهـــا وليـــس إلبـــداء اآلراء الشـــخصية حـــول الموضـــوع الـــذي تتحـــدث عنه 
المقالـــة. ُيمكنـــك الوصـــول إىل صفحـــة نقـــاش أيّ مقالـــٍة عـــن طريـــق الضغط علـــى كلمة 

"نقاش" أعالها.
 التاريخ: حيث ُتخزّن اإلصدارات السابقة من الصفحة (لصفحات النقاش تاريٌخ خاص� بها 
أيًضـــا). انقـــر على "اعرض التاريخ" يف أعلى الصفحة وســـترى جميع التعديالت الســـابقة 

عليها.
 مســـتخدم: صفحات الملف الشـــخصي الخاّصة بالمســـتخدمين. لكل مســـتخدم صفحة 
خاّصة به تظهر يف أعلى اليســـار. بإمكانك يف صفحتك الشـــخصّية التعريف بنفسك وعن 

أهدافك التي تطمح لتحقيقها يف ويكيبيديا.
 نقاش المســـتخدم: كل� شـــخٍص ُيســـاهم يف ويكيبيديا يمتلك صفحة نقاٍش خاّصٍة به. يف 
هـــذه الصفحـــة، بإمـــكان أيّ شـــخٍص تـــرك رســـالٍة لـــك. بإمكان اآلخرين ســـؤالك أســـئلًة أو 
إعطـــاءك بعـــض النصائـــح. هنالـــك أيضاً بعـــض البوتـــات األوتوماتيكية التي ترســـل إليك 

بعض الرسائل المفيدة.

مثـــل  األساســـّية  والصفحـــات  واإلرشـــادات،  السياســـات  يشـــمل صفحـــات  ويكيبيديـــا:   
ويكيبيديـــا: الميـــدان ومشـــاريع الويكي، وصفحات المعلومـــات ويكيبيديا. هذه الصفحات 
ا وُمهّمة، لذا ال يجب الكتابة فيها أو تعديلها -خصوًصا السياسات واإلرشادات-  ُمفيدُة جد�

إال بعد مناقشة المحررين اآلخرين.
 تصنيـــف: ُيســـتخدم هـــذا النطـــاق لجمع العديد مـــن الصفحات المرتبطة ببعضهـــا ارتباطاً 

ُمباشراً. يجب تحّري الدّقة عند تصنيف أيّ مقالة.
 ملف: حيث ُتخزّن الملفات كالصور ومقاطع الصوت وغيرها بتفاصيلها وتراخيصها. اسم 

صفحة الملف يكون بنفس اسم الملف.
 ملحق: حيث تكون المحتويات التي ليست بصياغة المقاالت. ُيستخدم عادًة للكتابة عن 

التواريخ والقوائم.
 خـــاص: نطـــاٌق ُمخّصـــٌص لصفحـــات المعلومـــات والوظائـــف التقنية.. ُيمكنـــك مالحظتها 

بسهولة إذ أنها ال تحتوي على معلوماٍت عن موضوٍع وليس لها صفحة نقاش كغيرها.

1 - إلنشاء حساب، قم بالدخول إىل موقع ويكبيديا بالعربية، 
ثم قم بالضغط على "انشاء حساب".

2 - ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح يف الحقول المعروضة. 

3 - الحًقـــا، ابحـــث عـــن الموضوع الذي ترغـــب بالكتابة عنه، ويف حال عـــدم توفر معلومات 
عنه، يمكنك انشاء صفحة والعمل على إضافة المعلومات المطلوبة. 

ح
ّ

تصف
وےڪیبےدیا

ونطاقاتها.. 



تنقســـم صفحـــات ويكيبيديـــا إىل عـــّدة نطاقـــات.كل نطـــاٍق لديه بادئـــةٌ معّينةٌ التـــي تظهر مع 
نقطتين يف بداية أسماء الصفحات. بامكانك البحث بحسب النطاق باستعمال أداة الَبحث 

يف ويكيبيديا. من أهم النطاقات يف ويكيبيديا:
 مقالة: حيث يكون المحتوى. هذا النطاق يضم ُمحتويات الموسوعة التي يجب تدعيمها 

بمصادر. ال ُتوّقع باسمك يف هذا النطاق.
 نقـــاش: حيـــث تكـــون النقاشـــات. لـــكل مقالة صفحة نقـــاٍش خاّصةٌ بها ُتســـتخدم للنقاش 
والتعـــاون لتطويرهـــا وليـــس إلبـــداء اآلراء الشـــخصية حـــول الموضـــوع الـــذي تتحـــدث عنه 
المقالـــة. ُيمكنـــك الوصـــول إىل صفحـــة نقـــاش أيّ مقالـــٍة عـــن طريـــق الضغط علـــى كلمة 

"نقاش" أعالها.
 التاريخ: حيث ُتخزّن اإلصدارات السابقة من الصفحة (لصفحات النقاش تاريٌخ خاص� بها 
أيًضـــا). انقـــر على "اعرض التاريخ" يف أعلى الصفحة وســـترى جميع التعديالت الســـابقة 

عليها.
 مســـتخدم: صفحات الملف الشـــخصي الخاّصة بالمســـتخدمين. لكل مســـتخدم صفحة 
خاّصة به تظهر يف أعلى اليســـار. بإمكانك يف صفحتك الشـــخصّية التعريف بنفسك وعن 

أهدافك التي تطمح لتحقيقها يف ويكيبيديا.
 نقاش المســـتخدم: كل� شـــخٍص ُيســـاهم يف ويكيبيديا يمتلك صفحة نقاٍش خاّصٍة به. يف 
هـــذه الصفحـــة، بإمـــكان أيّ شـــخٍص تـــرك رســـالٍة لـــك. بإمكان اآلخرين ســـؤالك أســـئلًة أو 
إعطـــاءك بعـــض النصائـــح. هنالـــك أيضاً بعـــض البوتـــات األوتوماتيكية التي ترســـل إليك 

بعض الرسائل المفيدة.

مثـــل  األساســـّية  والصفحـــات  واإلرشـــادات،  السياســـات  يشـــمل صفحـــات  ويكيبيديـــا:   
ويكيبيديـــا: الميـــدان ومشـــاريع الويكي، وصفحات المعلومـــات ويكيبيديا. هذه الصفحات 
ا وُمهّمة، لذا ال يجب الكتابة فيها أو تعديلها -خصوًصا السياسات واإلرشادات-  ُمفيدُة جد�

إال بعد مناقشة المحررين اآلخرين.
 تصنيـــف: ُيســـتخدم هـــذا النطـــاق لجمع العديد مـــن الصفحات المرتبطة ببعضهـــا ارتباطاً 

ُمباشراً. يجب تحّري الدّقة عند تصنيف أيّ مقالة.
 ملف: حيث ُتخزّن الملفات كالصور ومقاطع الصوت وغيرها بتفاصيلها وتراخيصها. اسم 

صفحة الملف يكون بنفس اسم الملف.
 ملحق: حيث تكون المحتويات التي ليست بصياغة المقاالت. ُيستخدم عادًة للكتابة عن 

التواريخ والقوائم.
 خـــاص: نطـــاٌق ُمخّصـــٌص لصفحـــات المعلومـــات والوظائـــف التقنية.. ُيمكنـــك مالحظتها 

بسهولة إذ أنها ال تحتوي على معلوماٍت عن موضوٍع وليس لها صفحة نقاش كغيرها.

1 - إلنشاء حساب، قم بالدخول إىل موقع ويكبيديا بالعربية، 
ثم قم بالضغط على "انشاء حساب".

2 - ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح يف الحقول المعروضة. 

3 - الحًقـــا، ابحـــث عـــن الموضوع الذي ترغـــب بالكتابة عنه، ويف حال عـــدم توفر معلومات 
عنه، يمكنك انشاء صفحة والعمل على إضافة المعلومات المطلوبة. 



تنقســـم صفحـــات ويكيبيديـــا إىل عـــّدة نطاقـــات.كل نطـــاٍق لديه بادئـــةٌ معّينةٌ التـــي تظهر مع 
نقطتين يف بداية أسماء الصفحات. بامكانك البحث بحسب النطاق باستعمال أداة الَبحث 

يف ويكيبيديا. من أهم النطاقات يف ويكيبيديا:
 مقالة: حيث يكون المحتوى. هذا النطاق يضم ُمحتويات الموسوعة التي يجب تدعيمها 

بمصادر. ال ُتوّقع باسمك يف هذا النطاق.
 نقـــاش: حيـــث تكـــون النقاشـــات. لـــكل مقالة صفحة نقـــاٍش خاّصةٌ بها ُتســـتخدم للنقاش 
والتعـــاون لتطويرهـــا وليـــس إلبـــداء اآلراء الشـــخصية حـــول الموضـــوع الـــذي تتحـــدث عنه 
المقالـــة. ُيمكنـــك الوصـــول إىل صفحـــة نقـــاش أيّ مقالـــٍة عـــن طريـــق الضغط علـــى كلمة 

"نقاش" أعالها.
 التاريخ: حيث ُتخزّن اإلصدارات السابقة من الصفحة (لصفحات النقاش تاريٌخ خاص� بها 
أيًضـــا). انقـــر على "اعرض التاريخ" يف أعلى الصفحة وســـترى جميع التعديالت الســـابقة 

عليها.
 مســـتخدم: صفحات الملف الشـــخصي الخاّصة بالمســـتخدمين. لكل مســـتخدم صفحة 
خاّصة به تظهر يف أعلى اليســـار. بإمكانك يف صفحتك الشـــخصّية التعريف بنفسك وعن 

أهدافك التي تطمح لتحقيقها يف ويكيبيديا.
 نقاش المســـتخدم: كل� شـــخٍص ُيســـاهم يف ويكيبيديا يمتلك صفحة نقاٍش خاّصٍة به. يف 
هـــذه الصفحـــة، بإمـــكان أيّ شـــخٍص تـــرك رســـالٍة لـــك. بإمكان اآلخرين ســـؤالك أســـئلًة أو 
إعطـــاءك بعـــض النصائـــح. هنالـــك أيضاً بعـــض البوتـــات األوتوماتيكية التي ترســـل إليك 

بعض الرسائل المفيدة.

مثـــل  األساســـّية  والصفحـــات  واإلرشـــادات،  السياســـات  يشـــمل صفحـــات  ويكيبيديـــا:   
ويكيبيديـــا: الميـــدان ومشـــاريع الويكي، وصفحات المعلومـــات ويكيبيديا. هذه الصفحات 
ا وُمهّمة، لذا ال يجب الكتابة فيها أو تعديلها -خصوًصا السياسات واإلرشادات-  ُمفيدُة جد�

إال بعد مناقشة المحررين اآلخرين.
 تصنيـــف: ُيســـتخدم هـــذا النطـــاق لجمع العديد مـــن الصفحات المرتبطة ببعضهـــا ارتباطاً 

ُمباشراً. يجب تحّري الدّقة عند تصنيف أيّ مقالة.
 ملف: حيث ُتخزّن الملفات كالصور ومقاطع الصوت وغيرها بتفاصيلها وتراخيصها. اسم 

صفحة الملف يكون بنفس اسم الملف.
 ملحق: حيث تكون المحتويات التي ليست بصياغة المقاالت. ُيستخدم عادًة للكتابة عن 

التواريخ والقوائم.
 خـــاص: نطـــاٌق ُمخّصـــٌص لصفحـــات المعلومـــات والوظائـــف التقنية.. ُيمكنـــك مالحظتها 

بسهولة إذ أنها ال تحتوي على معلوماٍت عن موضوٍع وليس لها صفحة نقاش كغيرها.

1 - إلنشاء حساب، قم بالدخول إىل موقع ويكبيديا بالعربية، 
ثم قم بالضغط على "انشاء حساب".

2 - ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح يف الحقول المعروضة. 

3 - الحًقـــا، ابحـــث عـــن الموضوع الذي ترغـــب بالكتابة عنه، ويف حال عـــدم توفر معلومات 
عنه، يمكنك انشاء صفحة والعمل على إضافة المعلومات المطلوبة. 
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تنقســـم صفحـــات ويكيبيديـــا إىل عـــّدة نطاقـــات.كل نطـــاٍق لديه بادئـــةٌ معّينةٌ التـــي تظهر مع 
نقطتين يف بداية أسماء الصفحات. بامكانك البحث بحسب النطاق باستعمال أداة الَبحث 

يف ويكيبيديا. من أهم النطاقات يف ويكيبيديا:
 مقالة: حيث يكون المحتوى. هذا النطاق يضم ُمحتويات الموسوعة التي يجب تدعيمها 

بمصادر. ال ُتوّقع باسمك يف هذا النطاق.
 نقـــاش: حيـــث تكـــون النقاشـــات. لـــكل مقالة صفحة نقـــاٍش خاّصةٌ بها ُتســـتخدم للنقاش 
والتعـــاون لتطويرهـــا وليـــس إلبـــداء اآلراء الشـــخصية حـــول الموضـــوع الـــذي تتحـــدث عنه 
المقالـــة. ُيمكنـــك الوصـــول إىل صفحـــة نقـــاش أيّ مقالـــٍة عـــن طريـــق الضغط علـــى كلمة 

"نقاش" أعالها.
 التاريخ: حيث ُتخزّن اإلصدارات السابقة من الصفحة (لصفحات النقاش تاريٌخ خاص� بها 
أيًضـــا). انقـــر على "اعرض التاريخ" يف أعلى الصفحة وســـترى جميع التعديالت الســـابقة 

عليها.
 مســـتخدم: صفحات الملف الشـــخصي الخاّصة بالمســـتخدمين. لكل مســـتخدم صفحة 
خاّصة به تظهر يف أعلى اليســـار. بإمكانك يف صفحتك الشـــخصّية التعريف بنفسك وعن 

أهدافك التي تطمح لتحقيقها يف ويكيبيديا.
 نقاش المســـتخدم: كل� شـــخٍص ُيســـاهم يف ويكيبيديا يمتلك صفحة نقاٍش خاّصٍة به. يف 
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إعطـــاءك بعـــض النصائـــح. هنالـــك أيضاً بعـــض البوتـــات األوتوماتيكية التي ترســـل إليك 

بعض الرسائل المفيدة.

مثـــل  األساســـّية  والصفحـــات  واإلرشـــادات،  السياســـات  يشـــمل صفحـــات  ويكيبيديـــا:   
ويكيبيديـــا: الميـــدان ومشـــاريع الويكي، وصفحات المعلومـــات ويكيبيديا. هذه الصفحات 
ا وُمهّمة، لذا ال يجب الكتابة فيها أو تعديلها -خصوًصا السياسات واإلرشادات-  ُمفيدُة جد�

إال بعد مناقشة المحررين اآلخرين.
 تصنيـــف: ُيســـتخدم هـــذا النطـــاق لجمع العديد مـــن الصفحات المرتبطة ببعضهـــا ارتباطاً 

ُمباشراً. يجب تحّري الدّقة عند تصنيف أيّ مقالة.
 ملف: حيث ُتخزّن الملفات كالصور ومقاطع الصوت وغيرها بتفاصيلها وتراخيصها. اسم 

صفحة الملف يكون بنفس اسم الملف.
 ملحق: حيث تكون المحتويات التي ليست بصياغة المقاالت. ُيستخدم عادًة للكتابة عن 

التواريخ والقوائم.
 خـــاص: نطـــاٌق ُمخّصـــٌص لصفحـــات المعلومـــات والوظائـــف التقنية.. ُيمكنـــك مالحظتها 

بسهولة إذ أنها ال تحتوي على معلوماٍت عن موضوٍع وليس لها صفحة نقاش كغيرها.

العمليات التي يستطيع المستخدمون المسجلون القيام بها
 المقدرة على إنشاء صفحات جديدة ومن ضمنها صفحة المستخدم.

 المقدرة على تحرير الصفحات المحمية بشكل جزيئ (يجب أن تكون مسجًال لمدة ال تقل 
عـــن أربعـــة أيام) يف حين أن مثل هذه الصفحات ال يمكن للمســـتخدمين غير المســـجلين 

تحريرها.
 المقدرة على نقل وإعادة تسمية الصفحات.

 المقدرة على رفع الصور.

مــــــــزايا أخرى..
 الحريّة يف اختيار اسم المستخدم الذي ترغب به، بشرط أن يكون متوًفرا والئًقا.

 القـــدرة علـــى رؤيـــة واســـتعراض مســـاهماتك يف ويكيبيديا عن طريق صفحة مســـاهمات 
المستخدم.

 القدرة على إضافة الصفحات التي تثير اهتمامك إىل صفحة مراقبة خاصة بك.
 القدرة على تعديل عمل ومظهر واجهة الموقع بما يالئمك.

 يصبح من الممكن أن تترىق لتصبح من اإلداريين يف ويكيبيديا.
 يصبح لك الحق يف أن يحتسب رأيك يف التصويتات المختلفة.

 لن يصبح رقم اآلي يب خاصتك ظاهًرا للمستخدمين اآلخرين (مع ذلك فإن رقم اآلي يب 
يتم حفظه ويمكن الوصول إليه من قبل المســـتخدمين الذين يملكون صالحيات تدقيق 

المستخدم).

1 - إلنشاء حساب، قم بالدخول إىل موقع ويكبيديا بالعربية، 
ثم قم بالضغط على "انشاء حساب".

2 - ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح يف الحقول المعروضة. 

3 - الحًقـــا، ابحـــث عـــن الموضوع الذي ترغـــب بالكتابة عنه، ويف حال عـــدم توفر معلومات 
عنه، يمكنك انشاء صفحة والعمل على إضافة المعلومات المطلوبة. 

مزایا إنشاء 
الحســــاب 

يف وےڪبیدیا



ماذا تنتظر؟ 
Reأبحر يف عالم وےڪي...
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