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تدــاؤالتذوقــراراتذ:ذتكشيـفذالصحـفذالعربيــة
ذنزارذحممدذعليذقاسم.ذد.أ

ذ28/1/2009:ذتاروخذالقبولذ13/7/2008:ذتاروخذالتقدوم

ادلقدمـــــةذذ

وتتصف . تعد الصحف أىم مصادر المعمومات عن األحداث الجارية
الصحف بمواصفات فريدة تميزىا عن غيرىا من أوعية ومصادر المعمومات 

غالبيتيا يومية مما ال يعطييا )فيي سريعة الصدور . وتجعل منيا حالة خاصة
مجاال كافيا لمتحقق من صحة كل ما ينشر، في حين أن األسبوعية ليا فرصة 

إن الكثير من المعمومات التي تنشرىا تمثل وجية نظر . (اكبر في ىذا المجال
وكاالت أنباء أو أحزاب أو جمعيات أو )كاتبييا أو الجيات التي ينتمون إلييا 

ىذا فضاًل عن أن الصحيفة قد تكون عامة تتناول مختمف الموضوعات . (غيرىا
وقد تكون . أدبية أو فنية أو رياضية أو غير ذلك)واألحداث وقد تكون متخصصة 

وقد تكون الصحيفة  .(لسان حال حكومة أو جية أو حزب أو منظمة أو غير ذلك
الرسمية لمدولة كالوقائع العراقية التي تنشر القوانين واألنظمة والقرارات والتعميمات 

 . واألوامر والمراسيم وغيرىا
وىناك صحافة محمية ُتعنى بمناطق معينة مثل صحافة بعض المحافظات 

و صحافة قطرية تتمثل بالصحف التي تصدر في قطر معين و ىناك صحافة 
عمى مستوى الوطن العربي متمثمة بمجموع الصحف القطرية في األقطار العربية 
و ىناك صحافة عربية في الميجر تتمثل بالصحف العربية التي تصدر خارج 

 . الوطن العربي
ولبعض ىذه الصحف مالحق خاصة أسبوعية أو موسمية أو أنيا تصدر 

كل ىذا يمثل تنوعا كبيرا يثير تساؤالت ويتطمب اتخاذ قرارات . في مناسبات معينة
وىذه التساؤالت والقرارات تتناول جوانب عدة . بخصوص الكشاف الذي سيعد

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المعمومات والمكتبات .
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تشمل اليدف والتغطية والشمول وأىمية الحدث وتوفر الصحف وأمكنة وجودىا 
 . وغير ذلك وكما يأتي

هدفذأوذأهدافذالكشافذذ

إن العامل الحاسم في إعداد الكشاف ىو قيامو بتحقيق اليدف أو األىداف 
فالتساؤالت المطروحة اآلن . التي رسمت لو في ضوء الصفات الواردة في أعاله

ىي ماذا سيخدم الكشاف؟ لمن يعد؟ من المستفيدون منو؟ أىم الصحفيون أم 
المؤرخون أم كتبة التراجم واألنساب أم الباحثون بصورة عامة أم ليم جميعا؟ وعمى 

 ضوء تحديد اليدف أو األىداف سيتم اتخاذ القرارات الالزمة لتحديد 
ما الصحف التي ستشمل وماذا من ىذه الصحف سيشمميا التكشيف استجابة 

 . لحاجات المستفيدين وتحقيقا لألىداف الموضوعة
 

تغطيةذالكشافذومشولهذذ

ىنا تطرح العديد من األسئمة لتحديد التغطية والشمول لمكشاف المزمع 
أ ىو كشاف لصحيفة واحدة أم لمجموعة صحف؟ إن كان لمجموعة . إعداده

صحف فيل أ محمية أم قطرية أم عمى مستوى الوطن العربي؟ ىل أنيا ستكون 
شاممة لنوع معين من الصحف كأن تكون العامة فقط أم األدبية أم الفنية أم 

الرياضية أم غيرىا؟ ىل ىناك معايير محددة الختيار الصحف التي ستكشف إن 
لم تكن شاممة ليا جميعا؟ ىل ىناك صحافة مستثناة وما ىي معايير االستثناء؟ 

ىل سيتم تكشيف األخبار واألحداث والوقائع فقط؟ ىل أن ىذه تقتصر عمى 
المحمية فقط أم تشمل القطرية أم عمى مستوى الوطن العربي؟ أم أنيا تشمل 
األحداث العالمية التي ليا انعكاسات عمى األوضاع العربية أو القطرية أو 

المحمية؟ أم أنيا تشمل األحداث العالمية الميمة بصورة مطمقة؟ ىل سيتم تكشيف 
المعمومات المنشورة في الصحف بضمنيا الصور والرسوم الكاريكاتورية 

والمخططات والخرائط أم تقتصر عمى المادة المكتوبة فقط؟ ىل سيتم تكشيف كل 
ما ينشر في الصحافة بضمنيا وقائع الوالدات والوفيات والزيجات والتياني 

والتعازي وغيرىا؟ ىل ستشمل اإلعالنات الرسمية واألىمية؟ ىل ستغطي أسماء 
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األفالم والمسرحيات التي تعرض في دور السينما والمسارح وغيرىا؟ ىل ستكون 
ىناك مداخل في الكشاف لكل اسم ورد في الصحيفة أم ستكون ىناك عممية 

 االختيار والشمول واالستثناء؟ أخيرا فان ما ياختيار؟ ما المعايير المعتمدة ف
سيتجمع في الكشاف من مداخل قد يصل إلى عشرات بل مئات اآلالف سنويا فيل 

 . ىناك مسّوغات كافية لمثل ىذا المجيود؟ أسئمة تتطمب إجابات كافية ومقنعة

ذاألخطاءذوالتضاربذيفذادلعلوماتذ

إن الصدور السريع والرغبة في السبق الصحفي قد تؤدي إلى الوقوع في 
وان بعض . بعض األخطاء التي ترد في تقارير المراسمين أو من وكاالت األنباء

ىذه األخطاء يتم تصحيحيا في وقت الحق فيل أنيا ستنال حقيا في الكشاف 
ويشار إلييا فيو ؟ ىنا من الضروري أن يحوي الكشاف إشارات إلى التصحيحات 

.  لألخطاء التي وردت في عدد سابق من الصحيفة
وىناك التضارب في األنباء التي تبثيا وكاالت األنباء المختمفة وتنشرىا 

فما الموقف منيا وكيف ستتم معالجتيا؟  . الصحف نقال عنيا

ادلقاالتذوالدراساتذيفذالصحفذذ

ىناك العديد من المقاالت والدراسات التي تظير في الصحف، ويقوم الفن 
فقد نجد عدم تطابق بين العنوان الوارد في . اإلعالمي بدور كبير في ىذا المجال

كما أننا قد نجد روايتين لمحدث . المقال أو الدراسة وبين النص في بعض الحاالت
نفسو أو القصة منشورتين في الصحيفة تحمل كٌل منيما عنوانا مغايرا لألخرى، 

كما وىناك عناونات ألعمدة عامة ال تحمل مفيوما محددا أو أنيا تعالج موضوعا 
فما موقف المكشف من مثل ىذه األمور؟  . مختمفا كل مرة

أهميةذاحلدثذادلنشورذذ

إن من أىم مميزات الصحافة أنيا تنشر معمومات عن األحداث بعد 
وقوعيا بدقائق أو ساعات وقد يقوم المكشف بتكشيفيا في اليوم نفسو الذي وقعت 
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فيو أو ربما تكون متوفرة في قواعد البيانات أو الكشافات اآللية في غضون يوم أو 
 ىذه األخبار قد تكون آنية وتثير االىتمام وقت نوان الكثير م. يومين من حدوثيا

وقوعيا أو أنيا قد تمتد أليام عدة، لكنيا بعد مرور أشير أو سنوات لم تعد 
وىذا يثير تساؤالت . موضوعات ساخنة بل أنيا قد تصبح ميتة وتدخل طي النسيان

ومشكالت في السيطرة عمى المفردات المستعممة في الكشاف الذي يفترض فيو أن 
يكون جاريا متماشيا مع األحداث كي يوفر الحاجات اآلنية كما انو يوفر إمكانية 

فإذا ما تناول التكشيف الجانب التاريخي واألحداث السابقة . االسترجاع مستقبال
فانو سيعقد الموضوع عمما أن مفردات التكشيف في الميدان الصحفي كثيرة جدا قد 

لذا فمن الضروري االختيار بين التكشيف الدقيق . تغطي مختمف الموضوعات
.  وبين الحاجة إلى مفردات محدودة كافية لمتعامل مع األحداث

توفرذالصحفذللتكشيفذواالستخدامذذ

يمكن الحصول عمى األعداد الجارية من الصحف بشكميا الورقي يوميا 
كما يمكن الحصول عمى بعضيا بأشكال مصغرة أو عبر شبكة المعمومات 

يوميا أيضا ويمكن تحويميا إلى شكميا الورقي وخزنيا بإحدى  (االنترنت)العالمية 
الوسائل التقنية المتوفرة لغرض رجوع المستفيدين إلييا عند الحاجة حيث أن كثيرا 
مما يبث عمى شبكة االنترنيت من ىذه الصحف ال يبقى لمدة طويمة بل يحذف 

أما بالنسبة لألعداد السابقة من الصحف فيمكن تكشيفيا . بعد يوم أو يومين غالبا
 أو غيره من الوسائل التقنية ممن أصوليا الورقية أو المخزنة عمى مايكرو فيل

وحين ال توجد مكتبات خاصة بالصحف تقوم بجمع الصحف فمن . المتوفرة
.  الضروري أن يشير الكشاف إلى أماكن وجود ىذه الصحف كي تتم اإلفادة منيا

عناصرذتكشيفذالصحفذذ

:  إن العناصر التي يحتوييا الكشاف ىي
.  (إذا كان الكشاف يغطي أكثر من صحيفة واحدة)اسم الصحيفة  .1
.  عنوان المقال أو الخبر .2
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إن كان )اسم كاتب المقال أو الشخص المسؤول عن إعداد الخبر أو المقال  .3
.  (موجودا

.  رقم عدد الصحيفة .4
إذا كان الكشاف يغطي أكثر من سنة )تاريخ العدد باليوم والشير والسنة  .5

.  (واحدة
.  رقم الصفحة .6
.  رقم العمود .7

كما يجب أن تكون ىناك إشارة إذا ما صاحب الخبر أو المقال صورة أو أن لو 
تتمة في صفحة أخرى مع اإلشارة إلى رقم الصفحة والعمود الذي ظيرت فيو 

ذا ما ظير في ممحق الصحيفة فيشار إلى ذلك قبل رقم العدد. التتمة .  وا 

مداخلذالكشافذذ

تعتمد قواعد الفيرسة الوصفية والموضوعية المعتمدة في المكتبات لغرض 
تحديد المداخل التي ستدرج في الكشاف ويستعان بقوائم اإلسناد لألسماء والمواقع 

.  ورؤوس الموضوعات

األدلةذاإلرشادوةذلتكشيفذالصحفذذ

نشرت العديد من المقاالت والدراسات عن تكشيف الصحف في الواليات 
من بينيا أربعة أدلة إرشادية ظيرت ما بين السنوات  المتحدة األمريكية وكان

:   وىي1979 و 1942
 ويحوي 1942 وظير في عام (1)من تأليف ىاري فريدمان" تكشيف الصحف" .1

الممارسات التي كانت متبعة في الواليات المتحدة األمريكية في تكشيف 
الصحف في ذلك الوقت فضاًل عن حمول لممشكالت التي واجيت المؤلف في 

يعتقد فريدمان أن األسماء الشخصية ىي العمود . عممو أمينا لمكتبة صحفية

                                                 
(1) Friedman, Harry A. Newspaper Indexing.  Milwaukee: Marquette 

Univ. Press, 1942  
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الفقري لكشاف الصحيفة وأن كل اسم يجب أن يدخل في الكشاف ما لم يكن 
أما كشاف الموضوعات فيرى أنو يجب أن . ىناك استثناء مسبق إلدخالو

واقترح ثالثة . يعتمد عمى معايير يضعيا المكشف لمالءمة حاجات الكشاف
نظم ممكنة لمتحكم في عدد المداخل أوليا وجوب تحديد رأس الموضوع حينما 

ثانييا أن رأس . يكون اسم العمم المذكور في القصة قد اختمق أوغيراو استبعد
ثالثيا أن رؤوس . الموضوع يجب أن يتماشى مع كل اسم اخذ من القصة

الموضوعات يجب أن تعطى حينما تتعامل القصة أو المقالة مع الموضوع 
  .الموضوع ثانويا في األىمية أمام اسم العممنفسو ال حين يكون 

تأليف استر " تكشيف الصحف لمجمعيات التاريخية والكميات والمدارس الثانوية" .2
 وىو أقصر طوال من دليل فريدمان وأنو كسابقو 1975 نشر عام (1)بيريكا

 بوصة وأن العمل يتم من النسخة 5×3يفترض التكشيف اليدوي عمى بطاقات 
يحتوي عمى فصمين من صيغ قواعد المداخل القياسية . الورقية لمصحيفة

 . يالحظ أن المؤلفة كثيرا ما تقتبس من كتاب فريدمان. وتكشيف الصحف

تأليف جوديث مايستر " الخطوط المرشدة في تكشيف الصحف المحمية" .3
 ويقع في أربعين صفحة ويركز عمى الوصول 1979 نشر عام (2)اينيورن

تعتقد المؤلفة أن إعداد ممف إسناد لرؤوس . الموضوعي لألحداث المحمية
الموضوعات عمل أساسي لذا فإنيا قد أعدت قائمة تحوي قرابة خمسمائة رأس 

كما أنيا ترى أن عدد رؤوس الموضوعات التي تخصص لكل مقالة . موضوع
 . يحب أن ال يزيد عن اثنين

                                                 
(1) Perica, Esther. Newspaper Indexing for Historical Societies, Colleges 

and High Schools. Monroe, New York: Library Research Associates, 
197.  

(2) Einhorn, Judith Master. Guidelines for Indexing Local Newspapers. 
Westerly, Rhode Island: South County Interrelated Library System. 

1976.40p . 
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" الدليل اإلرشادي لممكشف لمشروع تكشيف التاريخ المحمي لمدينة مقاطعة نابا" .4
 واعد لمشروع فعمي 1979ظير عام . (1)تأليف بوبي فييرا ومورين مكارثي

وىو عبارة عن دليل لتكشيف الصحف . محدد يحوي ممف إسناد كامل
الكشاف نفسو مقسم إلى قسمين كشاف باألسماء وكشاف . التاريخية الجارية

وقد تم إدخال كل اسم شخصي ورد في الصحف واعدت قائمة . بالموضوعات
 رمزا لوصف 31رموز مختصرة الستعماليا مع األسماء الشخصية بمغ عددىا 

 مثال يعني أنو متزوج Mفالرمز . ما ورد في المقاالت عن األشخاص
ويستطيع المكشف إضافة رموز أخرى . يعني أن لو عالقة بجريمة CRوالرمز

يركز المؤلفان عمى أىمية اختيار أحسن رأس موضوع مناسب . عند الحاجة
لممقالة ويدرجان ممف إسناد برؤوس الموضوعات الرئيسة والثانوية التي 

.  تستخدم معيا وكذلك األسماء الجغرافية
 األول ديع. إن كل واحد من ىذه األدلة قد وضع لخدمة أغراض مختمفة  

أما الثاني والثالث فيما . عالمة مميزة لتكشيف الصحف يجب أن يقرأه كل مكشف
أما . محدودان في مساىمتيما وىما مالئمان لمشاريع تكشيف متواضعة نسبيا

الرابع فانو عممي جدا ويفيد كال من المبتدئ والمتمرس في التكشيف، وأن الخطوط 
المرشدة والمفردات في ممف اإلسناد يجب تعديميا لمالءمة الحاجات المحمية 

.  الخاصة
  أما في المغة العربية فان تكشيف الصحف لم ينل العناية الكافية وقل ما 

كتب عنو لقمة االىتمام بو ونجد في بعض األحيان إشارات تتعمق بذلك في أثناء 
الحديث عن األرشيف الصحفي ومراكز المعمومات الصحفية نادرة الوجود في 

وفي العراق ظير في سبعينات القرن الماضي كتاب . المؤسسات الصحفية

                                                 
(1) Vierra, Bobbie and McCarthy, Maureen. Napa City – County Library 

Napa County Local History Indexing Project Indexers Manual. 
California: Napa City – County Library, 1979. 
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 الذي أعد لتعريف الصحفيين والعاممين في (1)"المعمومات الصحفية وتنظيميا"
مراكز المعمومات الصحفية بالعمل اإلعالمي الصحفي وكيفية التعامل مع الصور 

يحوي الكتاب في . والقصاصات والمراجع وغيرىا مما يفيد في العمل الصحفي
قسمو الثاني النظام العربي لممعمومات الصحفية وىو نظام وضع من قبل المؤلفين 
لخدمة مراكز المعمومات الصحفية في العراق مع إمكانية تطبيقو في أي بمد عربي 
بإحالل التقسيمات المناسبة لذلك القطر مكان التقسيمات الموضوعة لمعراق وبناء 

 ةوقد تم تطبيقو في عدد من المؤسسات الصحفية العراقي. األرقام في ضوء ذلك
 العربية جكما قام مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخمي. مثل جريدة الجميورية

.  بإصدار عدد من الكشافات مثل كشاف جريدة الجميورية وجريدة الثورة
 1991  وحين أسس مركز المعمومات في وزارة الثقافة واإلعالم العراقية عام

ابتدأ المركز مشروعا لتكشيف الصحف الجارية يشمل الصحف العراقية وبعض 
.  الصحف العربية

  وىناك عدد من الكشافات التي تصدر في بعض الدول العربية مثل كشاف 
 ولو تجميع سنوي ىو في ا دار األىرام في مصر شيريناألىرام الذي يصدر ع

الواقع المفتاح المنيجي لموصول إلى أدق تفصيالت ما ينشر باألىرام ألنو يعرض 
مواد األىرام ممخصة ومصنفة تحت شبكة متكاممة من رؤوس الموضوعات 

يفيد في معرفة . والقضايا واألشخاص والييئات في ترتيب ىجائي قاموسي واحد
متى وأين نشر خبر أو موضوع معين وماذا كتب في موضوع معين ومتى كتب 

الكشاف التجميعي السنوي . كاتب معين في موضوع معين وماذا كتب كاتب معين
يعد سجاًل مصنفًا متكاماًل لألحداث واألخبار والموضوعات ومختمف المواد 

إن خطة العمل لمكشاف ىي إصدار . المنشورة باألىرام عمى مدى العام كمو
.  كشافات تجميعية لألىرام تغطي عمره خالل المئة عام الماضية

  وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة يصدر كشاف االتحاد عن مؤسسة 
.  1981االتحاد لمصحافة والنشر منذ عام 

                                                 

المعمومات الصحفية . قنديمجي، عامر ابراىيم و زاىدة ابراىيم و نزار محمد عمي قاسم (2)
.  1979مطبعة عصام، : بغداد. وتنظيميا
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  أما في المممكة العربية السعودية فيناك الكشاف التحميمي السنوي لصحيفة 
 مأم القرى وىي الجريدة الرسمية لممممكة العربية السعودية منذ عا

.  ىـ1400/م1937
  أما أشير كشاف لصحيفة خارج الوطن العربي فيو كشاف صحيفة 

يعطي معمومات . NEW YORK TIMES INDEX نيويورك تايمز األمريكية
عن اسم الكاتب أو رأس الموضوع وعنوان المادة وتاريخ اليوم والشير ويشير ما 
إذا كانت المادة مصورة، وىو بذلك يعين في اإلجابة عن األسئمة التي تبحث عن 
متى و أين نشر خبر أو موضوع معين وماذا كتب عن موضوع معين ومتى كتب 

يجمع رؤوس . كاتب ما في موضوع معين وما ىي مقاالت وآراء شخص ما
.  الموضوعات وأسماء األشخاص والييئات في ىجائية واحدة

ادلكننةذيفذتكشيفذالصحفذذ

  ىناك العديد من النظم اآللية التي ظيرت في الغرب وفي الواليات المتحدة 
 1983ففي عام .  حاجات تكشيف الصحف فيياةاألمريكية منذ وقت مبكر لمواجو

 الذي نشرتو جمعية المكتبات (1)"الخطوط المرشدة لمكتبات الصحف"أشار كتاب 
 المتخصصة األمريكية قسم الصحف إلى تسعة نظم آلية 

  تعتمد النظم ىاألول. لتكشيف الصحف مقسمة في ثالث مجموعات
 لخزن واسترجاع الصحف والمعمومات الصحفية وتشمل نظامي ةالميكروفيممي

INFO-KY, ANCIRS الثانية تعتمد التكشيف اآللي وتستخدم المغة  
 ,QL, INFOTEX/ATEXالحرة في التكشيف وتشمل كل من نظام

DOCU/MASTER, BRS/SEARCH, BASIS والثالثة تعتمد التكشيف 
ومما ال شك فيو أن . UNIDA, ELSاليدوي وتستخدم المغة المقننة وتشمل نظام 
 في الدول المتقدمة التي تمتمك التقنية تىذه النظم وغيرىا توضع مع تطور التقنيا

                                                 
(1) Special Libraries Association. Newspaper Division. Guidelines for 

newspaper libraries. Roston, Virginia: American Newspaper 
Association Foundation, 1983. 
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 SCANNERSإن تطور الماسحات . وتوظفيا لمواجية احتياجات المستفيدين
واألقراص المكتنزة وغير ذلك من التقنيات قد فتح آفاقا جديدة في وضع النظم 

.  والبرامجيات المناسبة لتكشيف الصحف ومواجية النشر االلكتروني ليا
  يستخدم نظام محوسب في تكشيف صحيفة األىرام المصرية كما أن 

 مما يدعو إلى تقديم بعض مبعض الصحف العربية تخزن عمى المايكرو فيل
ففي .  بغرض اإلفادة منيامالمعمومات عن نظم أجنبية تستخدم المايكرو فيل

 فانو يييئ الوصول إلى المعمومات عن مالذي يعتمد المايكرو فيل ANCIRSنظام
تصور القصاصات الصحفية عمى أفالم وتحول إلى مايكرو . طريق آلي مباشر

 يمكن السيطرة عميو من شطابع آلي لممايكرو في/  يمكن تحميميا في قارئ شفي
فيتم إدخال مصطمحات  INFO-KYأما في نظام. خالل مفاتيح الحاسوب

وتستخدم قائمة مصطمحات أو رؤوس  VDTالكشاف في محطة عمل 
وىو يسمح بإدخال مفردات المغة الحرة الواردة فعاًل في . موضوعات مقننة

 السترجاع VDTوتستخدم محطة عمل . المانشيتات والعناونات والتواريخ
ويمكن . المعمومات عن موضوع أو شخص ما أو مؤسسة أو منظمة أو غيرىا

تشمل محطة العمل في . استخدام المنطق البولياني في عممية استرجاع المعمومات
ويستطيع . ة محطة طرفية ووسيمة خزن واسترجاع مايكرو فيمميشنظام المايكرو في

شخص واحد فقط استخدام ممف النصوص في وقت واحد ولكن يمكن الحصول 
طابعة إضافية /  واستخدام أجيزة قارئةشعمى مجموعات إضافية من المايكرو في

.  إذا تطمب األمر

اخلامتـــةذذ

  ىناك عنصران أساسيان في المعمومات الصحفية احدىما األسماء واآلخر 
الموضوعات وان ربطيما بمكان ظيورىما في الصحيفة المعنية مع اإلشارة إلى 
التاريخ والصفحة والعمود الذي ظير فيو أي اسم أو موضوع يجعل من الكشاف 

إن الحاسوب يستطيع توفير . عمال مفيدا جدا السترجاع المعمومات المطموبة
إمكانيات ترتيب المعمومات ىجائيا أو زمنيا أو جغرافيا أو أي خميط منيا من 

خالل البرامج والنظم التي تعد ليذا الغرض بما يحقق األىداف الموضوعة لمكشاف 
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لذا يجب .  الذين اعد الكشاف ليم بأفضل صورة ممكنةنويفيد فئات المستفيدي
استثمار ىذه اإلمكانيات وتوظيف المفردات العربية بما يتالءم وخصائص المغة 

العربية ذات المزايا الفريدة في قدراتيا التعبيرية ووضع رؤوس الموضوعات 
والواصفات التي تتفق مع خصائص المفردات العربية الداللية كما يستجيب 

الكشاف لحاجات المستفيدين في ضوء التساؤالت والقرارات التي أثيرت بشتى 
.  جوانب العمل التكشيفي لمصحف
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Indexing of Arabic Newspapers:  

Questions and Decisions 

Prof. Dr. Nazar Mohammed Ali
 

Abstract 

The paper gives a brief presentation of the kinds of 

Arabic newspapers showing their varied specialization, 

belonging, attitudes and information covered. These put the 

indexer in a confusing situation to draw his way in indexing 

them. It raises numerous and varied questions which need 

taking decisions relating to the objective(s) of the index, the 

type(s) of users, the numerical, kind, geographical and subject 

coverage of the index along with the information on the news, 

events, persons, mistakes and contradictions in the reports, 

studies and researches. They need criteria for inclusion and 

exclusion. The paper also gives the bibliographical elements to 

be included in the index. In addition it presents the guides to 

newspaper indexing and the technologies used for that.  
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