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فوائد و اضرار الباك لينك وهي الروابط الخارجية
أو الداخلية ،وهي روابطك التي تضعها في
المنتديات أو تنشرها في التعليقات ،سنتكلم حول
أهميتها ،أنواعها ،كيفية عملها ،كيفية الحصول
عليها ،وأيضا ً أضرارها(طبعا ً لكل شيء فوائد
وأضرار).
أول ما يجب أن تقوم به بالنسبة لمدونة جديدة هو
(البينج) ،وهو عبارة عن تنبيه لمحركات البحث بأن
لديك موضوع جديد حتى يقوم بأرشفته ،وخاصة إن
كان موضوع جميل ومميز ،وهذه أشهر المواقع
التي يمكن استخدامها للحصول على (البينج) من
خاللها.
نعود إلى درسنا وهو (الباك لينك) ،وهي روابط إما
أن تكون داخلية ،أو خارجية ،الروابط الداخلية هي
أن تقوم مثالً بوضع شرح لمدونتك لبرنامج ،فعندما
يقوم الزائر برؤية ذلك الشرح فإنه يقوم بقراءة
الموضوع الخاص بك ،طبعا ً ما بين تلك األسطر

يُفضل أن تضع روابط لمواضيع أخرى قمت
بإنشائها ،ومن األفضل أن يكون نفس مجال
المحتوى(البرامج مثالً) ،حتى يقوم الزائر بالدخول
إلى هذه المواضيع ،وخاصة إن كانت مواضيع
قديمة ،أما الروابط الخارجية فهي التي تضعها مثالً
في مدونات ،مواقع أخرى ،أو تعليقات.
إذن ماهي فائدة الباك لينك!! عندما تقوم مثالً بوضع
رابطك على موقع آخر ،طبعا ً عندما تقوم محركات
البحث بالدخول إلى هذا الموضوع ،فإنها تقوم
بفحص كل شيء ،حتى الروابط أيضاً ،فإن كانت
تلك المواقع التي قمت بإشهار موقعك فيها مشهورة
ولها زوار كثيرون وترتيب عالي على محركات
البحث ،فذلك سيؤدي لكسب ثقة محركات البحث
لمدونتك ،وهكذا ستقوم باألرشفة السريعة لموقعك
ووضعه في النتائج األولى لمحركات البحث.
وهناك نوعين من الروابط :روابط(دوفوللو)،
وروابط(نوفوللو) ،طبعا ً صاحب المنتدى مثالً يمكنه
برمجة منتداه لتكون الروابط (دوفوللو) ،فعندما
تضع رابط في موقعه ،فإنه يسمح لمحركات البحث
بالتعرف على موقعك ،أما إن ضبطها على
الوضع(نوفوللو) ،فإن محركات البحث ستقوم

بتجاهل رابطك ،ولكن يبقى لرابطك فائدة واحدة،
وأنه يُمكن للزوار الضغط عليه والدخول إلى
مدونتك ،لكن لن تدخل محركات البحث إلى موقعك؛
ألن صاحب الموقع قام ُمسبقا ً بمنع ذلك ،لذلك يجب
دائما ً عندما تقوم بوضع رابطك في أحد المنتديات،
أو الروابط ،أو المدونات ،يجب أن تعلم إن كان من
مواقع(دوفوللو) ،أم (نوفوللو) ،وحتى تتعرف عليها
يمكنك البحث عن هذه المدونات على جوجل وستجد
الكثير من المعلومات عنها.
ليست هذه هي الطريقة الوحيدة ،وإنما هناك طرق
أخرى مثل وضع التعليقات ،وهي من أقوى الطرق
المتبعة ،ولكن تأثيرها أصبح أقل من ذي قبل؛ ألن
خوارزميات محركات البحث تم تغييرها كثيراً،
وسأعطيكم طريقة يمكنكم من خاللها وضع
التعليقات.
أوالً :سنشرح كيفية العمل عبر (دوفوللو) وهي
الطريقة السليمة ،أول شيء قم بالدخول إلى جوجل،
وضع هذا الكود كما بالشكل

تستبدل كلمة الـ( )keywordبالكلمة المفتاحية التي
تكتب عنها ،مثالً تكتب مقاالت عن البرامج،
فستستبدل كلمة ( )keywordبكلمة (برامج)
بالعربية أو باإلنجليزية حسب النتائج التي تريدها،
ثم قم بالبحث ،وستظهر لديك العديد من النتائج.
ندخل إلى أحد هذه المواقع ونضع أي تعليق()nice
مثالً ،وتضع رابط موقعك ،وقم بنشر التعليق ،عندما
يضغط أحد على الرابط فسيدخل إلى موقعك.

وهذه طريقة الحصول على الباك لينكات ،بالنشر في
المنتديات والمواقع والمدونات ،أو وضع التعليقات،
وهناك أيضا ً وضع التوقيع وهو شيء اختياري وهو
الذي يظهر أسفل أي مشاركة تقوم بها ،يمكنك أن
تقوم بوضع (اللوجو) الخاص بمدونتك وتقوم بربطه
برابط مدونتك ،وهو شيء مفيد لتقوم بكسب الزوار،
أم بالنسبة للباك لينك فهو على حسب الموقع الذي
تقوم بالنشر عليه ما إذا كان (دوفوللو) ،أم
(نوفوللو).
نأتي للشيء األخير وهو (أضرار الباك لينك) ،من
أضرار الباك لينك هو أن تقوم بنشر روابط كثيرة
على المنتديات ،عليك أن تقوم بوضع  5تعليقات

على األكثر في اليوم؛ ألنك عندما تضع روابط
كثيرة لموقعك فإن محركات البحث سوف تعتبرها
(سبام) ،وهو شيء ضار بموقعك ،فقد تمنع
محركات البحث أرشفتها ،أو يمكن أن تقوم بحظرها
من محركات البحث ،والشيء اآلخر هو اختيار نوع
الموقع الذي تقوم بالنشر عليه ،فأحيانا ً هناك مواقع
تنشر برامج خاصة بالهاكر ،أو إعالنات سيئة ،أو
موقع محظور ،طبعا ً إن وضعت محركات البحث
أنك تضع رابطك على هذا الموقع ،فسوف يضر
ذلك بموقعك ،كان ذلك ملخصا ً للموضوع

