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Od Al-D¿aziry do Twittera
– wp³yw mediów na Arabsk¹ Wiosnê

Streszczenie: Internet odegra³ wa¿n¹ rolê podczas rewolucji w krajach arabskich, a sprawa wykorzystania tradycyjnych oraz nowych mediów jest nadal dyskutowana na wielu gruntach. Przekazywane informacje w systemach autorytarnych s¹ starannie wyselekcjonowane, dlatego te¿ Internet sta³ siê wa¿nym
medium na obszarze pañstw arabskich. Dziêki temu protestuj¹cy mogli swobodnie organizowaæ siê, informowaæ i mówiæ œwiatu o tym, co naprawdê dzieje siê w ich krajach. Mo¿na oczywiœcie zadaæ pytanie,
czy rewolucja mo¿e zostaæ przeprowadzona tylko za pomoc¹ Internetu? Otó¿ nie – Internet jest jedynie
narzêdziem i œrodkiem w d¹¿eniu do celu. Oczywiœcie o olbrzymim zasiêgu i mocy.
S³owa kluczowe: Arabska Wiosna, media, internetowa rewolucja, Al-Jazeera, œwiat arabski
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ak nazwaæ wydarzenia na Bliskim Wschodzie z 2011 roku? Najczêstszym okreœleniem jest „Arabska Wiosna” – w nawi¹zaniu do Wiosny Ludów z lat
1848–1849. Zdarzenia zatytu³owano tak¿e rewolucj¹ Internetu i portali spo³ecznoœciowych, gdy¿ to w³aœnie za poœrednictwem Facebooka, 13 stycznia 2011 roku wielu Tunezyjczyków napisa³o: „Ben Ali degage!” (Ben Ali, wynoœ siê!). Po kilku
dniach prezydenta ju¿ nie by³o – uciek³ z Tunezji. Arabska wiosna nie jest jednak
wydarzeniem kilku dni czy tygodni, lecz procesem mog¹cym trwaæ nawet kilka lat
i jednoczeœnie przez ten czas mieæ wp³yw na sytuacjê miêdzynarodow¹ na ca³ym
œwiecie.
Syryjczyk, Ahmad Rahban – dzia³aj¹cy w organizacji pozarz¹dowej Strategic Research and Communication Centre (na Facebooku znanej jako Syrian Revolution) na stanowisku menad¿era ds. komunikacji uwa¿a, ¿e Arabska Wiosna jest czymœ wiêcej ni¿ tylko
tym, na co czekaliœmy od wielu lat. Przysz³a w dobrym czasie, kiedy ludzie nie mogli ju¿
d³u¿ej znosiæ niskiego poziomu ¿ycia, bezrobocia oraz ³amania praw cz³owieka w krajach arabskich. Dyktatorzy nadu¿ywali w³adzy, kolekcjonowali miliardy dolarów, w czasie
gdy wiêkszoœæ mieszkañców krajów arabskich ¿y³a poni¿ej granicy ubóstwa (Bieliñska,
2013).
Internet odegra³ wa¿n¹ rolê podczas rewolucji w krajach arabskich, a sprawa wykorzystania tradycyjnych oraz nowych mediów jest nadal dyskutowana na wielu gruntach.
Gdy rz¹d tunezyjski postanowi³ zablokowaæ dostêp do takich stron internetowych jak np.
YouTube, tunezyjscy hakerzy w odpowiedzi zablokowali stronê internetow¹ prezydenta,
rz¹du oraz gie³dy. Katarska Al-D¿azira pokazywa³a nagrania, na których widaæ by³y
krwawo t³umione protesty oraz brutalne dzia³ania policji. Nagrywane by³y one czêsto telefonami komórkowymi przez samych protestuj¹cych, a nastêpnie przesy³ane na portale
spo³ecznoœciowe lub YouTube. Tak¿e i w Egipcie mass media oraz Internet sta³y siê wa¿-
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nym narzêdziem w walce z re¿imem, czego przyk³adem jest, np. dzia³alnoœæ Waela Ghonima, którego apel na portalu Facebook poderwa³ Egipcjan do zebrania siê na placu
Tahrir 25 stycznia 2011 roku. Mieszkañcy Kairu – oraz innych egipskich miast – poprzez
portale wymieniali pogl¹dy oraz informacje, a tak¿e umawiali siê na demonstracje, polecali sobie co najlepiej za³o¿yæ oraz którêdy iœæ i co wzi¹æ ze sob¹. Mo¿na oczywiœcie zadaæ pytanie, czy rewolucja mo¿e zostaæ przeprowadzona tylko za pomoc¹ Internetu?
Otó¿ nie – Internet jest jedynie narzêdziem i œrodkiem w d¹¿eniu do celu. Oczywiœcie
o olbrzymim zasiêgu i mocy. Przyczyn¹ Arabskiej wiosny by³o jednak niezadowolenie
spo³eczne z sytuacji, w której od lat znajdowali siê mieszkañcy oraz chêæ zmian i poczucie, ¿e panuj¹cemu re¿imowi nale¿y powiedzieæ „doœæ”.
Dlaczego spo³eczeñstwo siê zbuntowa³o?
Dlaczego na Bliskim Wschodzie dosz³o do buntu? OdpowiedŸ jest prosta: ludzie nie
chcieli ju¿ cierpieæ, pragnêli zmian, wolnoœci oraz pracy i godnych warunków do ¿ycia.
Oczywiœcie rewolucja nie wybuch³a sama – jest kilka determinantów, które j¹ uruchomi³y. „Czynnikiem wspólnym dla ca³ego Bliskiego Wschodu – s¹ niezaspokojone przez
w³adze potrzeby ¿yciowe spo³eczeñstwa. Brak pracy, œrodków do ¿ycia, wzrost cen artyku³ów ¿ywnoœciowych, z³e zarz¹dzanie, korupcja, nepotyzm – oto si³a sprawcza […]
Egipcjanie stracili wiarê w rz¹d, kiedy okaza³o siê, ¿e egipskie pomidory s¹ dro¿sze ni¿
jab³ka sprowadzane z Libanu […]” (Zdanowski, 2011, s. 26). Kolejnym czynnikiem by³
swojego rodzaju efekt domina. Rewolucja w Egipcie wybuch³a, gdy mieszkañcy kraju
rz¹dzonego przez Mubaraka mogli wzi¹æ za przyk³ad Tunezjê. Pod naciskiem protestów
ust¹pi³ tam rz¹dz¹cy przez wiele lat prezydent Ben Ali, a Egipcjanie dziêki temu uwierzyli, ¿e zmiana jest mo¿liwa i sami powinni walczyæ o wolnoœæ. Pomocnym narzêdziem
okaza³y siê nowe technologie. Komunikacja pomiêdzy uczestnikami rewolucji odbywa³a
siê poprzez u¿ywanie telefonów komórkowych, Internetu oraz portali spo³ecznoœciowych. Wp³ynê³o to na wzniecenie œwiadomoœci spo³ecznej, a co za tym idzie doprowadzi³o do obudzenia spo³eczeñstwa z letargu. Przekazywane informacje w systemach
autorytarnych s¹ starannie wyselekcjonowane, dlatego te¿ Internet sta³ siê wa¿nym medium na obszarze pañstw arabskich. Dziêki temu protestuj¹cy mogli swobodnie organizowaæ siê, informowaæ i mówiæ œwiatu o tym, co naprawdê dzieje siê w ich krajach.

„Alsz-szaab Jurid Iskat al-Nizam!”
(z arabskiego: „Lud chce obalenia re¿imu”) (Bielecki, 2013)
Rz¹dzona od 1987 roku przez Zin Al-Abidin Ben Alego Tunezja, by³a chêtnie odwiedzana przez turystów, lecz w kraju panowa³y nastroje niezadowolenia. Wszystko to z powodu z³ej sytuacji materialnej spo³eczeñstwa, wysokiego nepotyzmu czy ograniczonych
swobód obywatelskich, ³amania praw cz³owieka i zwalczania opozycji. Bezrobocie dotyka³o najliczniejsz¹ grupê wiekow¹ – m³odych ludzi. „Ka¿dego dnia, moja mama mówi
mi, abym szuka³ pracy, dlaczego nie mam pracy, znajdŸ pracê, powiedzia³ Sofiene
Dhouibi, 24-latek, […] w Sidi Bouzid [Tunezja] Ale ja wiem, tutaj nie ma pracy. Szukam.
Naprawdê szukam. Ale tutaj nie ma pracy” (Knickmeyer, 2011, s. 123). Czy zatem nikt
o tym nie wiedzia³? Rzeczywiste informacje dotycz¹ce w³adzy w Tunezji ujawni³ Julian
Assange na portalu Wikileaks. Wiadomoœæ zosta³a wys³ana przez dyplomatê USA w Tu-
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nisie i dotyczy³a korupcji na szczytach w³adzy w Tunezji. Wkrótce – dziêki Wikileaks
– by³a dostêpna w Internecie, a ktokolwiek chcia³, móg³ j¹ przeczytaæ. Amerykanin pisa³
o tym, ¿e Tunezja jest pañstwem policyjnym, w którym nie istnieje wolnoœæ s³owa, a prawa cz³owieka s¹ stale ³amane. Portal Wikileaks ujawni³ tak¿e, ¿e w 2009 roku dyplomaci
ze Stanów Zjednoczonych okreœlili Tunezjê jako niebezpieczny kraj, w którym mo¿e
dojœæ do demonstracji. Nie mylili siê.
Pocz¹tkiem tunezyjskiej rewolucji sta³o siê samospalenie sprzedawcy warzyw w mieœcie Sidi Bouzid. Do wydarzenia dosz³o 17 grudnia 2010 roku, a 26-letni Mohamed
Bouazizi sta³ siê symbolem problemów i niezadowolenia spo³eczeñstwa Tunezji. Sprzeciwi³ siê on decyzji rady miasta, która mówi³a o konfiskacie jego towaru z powodu braku
pozwolenia na handel. Gdy nie chcia³ oddaæ swoich rzeczy, zosta³ uderzony przez przedstawicielkê rady, co pchnê³o go do desperackiego czynu samospalenia. Nagranie przedstawiaj¹ce p³on¹cego Bouaziziego ju¿ kilka godzin po wydarzeniu trafi³o do sieci i dziêki
temu obieg³o ca³y œwiat. Tak¿e katarska Al-D¿azira postanowi³a wyemitowaæ zarówno
samospalenie Tunezyjczyka, jak i póŸniejsze protesty jego rodziny. Nie by³a to jedyna
ofiara, która chcia³a zaprotestowaæ wobec dzia³ania w³adzy. 22-letni Houcine Falhi
pope³ni³ samobójstwo, dotykaj¹c przewodów wysokiego napiêcia. Umieraj¹c krzykn¹³:
„Koniec z bied¹, koniec z bezrobociem!” (Zdanowski, 2011, s. 12). To, co zobaczyli Tunezyjczycy, wywo³a³o w nich sprzeciw i postanowili wyjœæ na ulice, by pokazaæ swoje
niezadowolenie. Rozpoczê³y siê protesty przeciwko w³adzom miasta, a bunt rozszerzy³
siê tak¿e na inne czêœci kraju. 24 grudnia w mieœcie Manzil Bu Zajjan zastrzelono dwóch
pierwszych demonstrantów. Aby okie³znaæ strajki, prezydent Ben-Ali odwiedzi³ poparzonego Bouaziziego w szpitalu i obieca³ leczenie we francuskich klinikach. S³owa jednak nie dotrzyma³. Mêczennik, jak zaczêto okreœlaæ Bouaziziego w krajach Arabskiej
Wiosny, zmar³ 4 stycznia 2011 roku, a jego œmieræ spowodowa³a wyjœcie na ulice
t³umów protestuj¹cych. Wiece doprowadzi³y do staræ pomiêdzy demonstrantami oraz
si³ami w³adzy, w wyniku czego w miastach Thala i Kasserine zginê³o 50 osób. Do
13 grudnia protesty objê³y ju¿ ca³y kraj wraz ze stolic¹ – Tunis. Dzieñ póŸniej demonstranci przemaszerowali przez miasto i szturmem ruszyli na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co doprowadzi³o do ucieczki z kraju ówczesnego prezydenta. 14 stycznia Ben
Ali odlecia³ do Arabii Saudyjskiej.
Demonstranci wykorzystali Internet do organizowania siê, co pozwoli³o im oszukaæ
tunezyjsk¹ policjê oraz wywiad. Nie mieli przywódcy, co nie przeszkodzi³o im w walce
o lepsze ¿ycie. Dostêp do Internetu ma prawie po³owa Tunezyjczyków – by³ to wiêc bardzo dobry grunt, aby wykorzystaæ portale spo³ecznoœciowe do rewolucji. Twitter i Facebook pomog³y demonstrantom przekazywaæ informacje pomiêdzy sob¹ oraz umawiaæ
siê i ustalaæ strategiê dzia³ania. W Tunezji jedn¹ z wa¿niejszych osób, które mobilizowa³y spo³eczeñstwo do walki, by³a Lina Ben Mhenni. Ta 28-letnia nauczycielka angielskiego prowadzi³a blog, na którym wzywa³a do rewolucji i prze³amania rz¹dz¹cego
systemu. Podczas najwa¿niejszych momentów, które rozgrywa³y siê w Tunezji, Ben
Mhenni na czatach internetowych na bie¿¹co komentowa³a i opisywa³a wydarzenia zagranicznym mediom. Udziela³a wywiadów dziêki czemu informacje o tym, jaki dramat
rozgrywa siê w Tunezji, szybko mog³y trafiæ do zagranicznych odbiorców i zwróciæ ich
uwagê na krwaw¹ rewolucjê. Internet pomóg³ tak¿e w propagowaniu muzyki, której rz¹d
zakaza³. Jednym z twórców by³ Hamada Ben Amor, szerzej znany jako El Général.
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W swoim pierwszym utworze zatytu³owanym Malesz (Dlaczego) Tunezyjczyk pyta³ dlaczego w kraju jest korupcja, przemoc i nepotyzm. Kolejnym utworem by³o Sidi Rais (Pan
Prezydent). Muzyka tworzona przez m³odego Tunezyjczyka by³a zaanga¿owana politycznie, czego wyrazem jest utwór Rais Le Bled (Prezydent republiki). Sta³ siê on hymnem Rewolucji Jaœminowej w Tunezji, a nastêpnie by³ œpiewany na placu Tahrir
w Egipcie. Jego muzyka – jak ³atwo siê domyœliæ – nie spodoba³a siê rz¹dz¹cym i muzyk
znalaz³ siê na cenzurowanym. Jego utwory trafi³y jednak na portal YouTube.com.
W hymnie rewolucji œpiewa³: „Panie Prezydencie, Pana naród umiera / Biedacy ¿ywi¹ siê
odpadkami / Patrz, co siê dzieje dooko³a / Nêdza jest wszêdzie, Panie Prezydencie /
Mówiê o tym bez strachu / Chocia¿ wiem, ze czekaj¹ mnie same k³opoty / Widzê niesprawiedliwoœæ wszêdzie” (Zdanowski, 2011, s. 144).
Gdy Ben Amor umieœci³ piosenkê Tunezja mój kraj na portalu YouTube.com, zosta³
aresztowany. By³ to 24 grudzieñ 2010 r., a wiêc czas, gdy w Tunezji ju¿ wrza³o po samospaleniu Buaziziego. W³adza nie chcia³a podburzaæ t³umu poprzez aresztowanie powszechnie znanej osoby, dziêki czemu piosenkarz wyszed³ na wolnoœæ.
Tak¿e katarska Al-D¿azira stara³a siê pokazaæ walkê Tunezyjczyków na ¿ywo. Stacja
zdawa³a sobie jednak sprawê, ¿e powinna uwa¿aæ, gdy¿ prezentuj¹c wydarzenia w jednym
kraju, mo¿e wp³yn¹æ na spo³eczeñstwo w innym. Natomiast Hakerzy, którzy przyznaj¹
siê do dzia³ania w grupie „Anonymous”, 2 stycznia 2011 roku zaatakowali i zablokowali
strony internetowe tunezyjskiego rz¹du. Zrobili to, aby pokazaæ swoj¹ solidarnoœæ z demonstrantami. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e sam Internet obali³ Bel-Alego. Zrobili
to ludzie, a Internet by³ skutecznym narzêdziem, wykorzystanym przez aktywnych Tunezyjczyków. Rewolucyjne domino ruszy³o.
Plac Tahrir by³ nastêpstwem ruchu protestacyjnego rozwijaj¹cego siê w Egipcie od
kilku lat. Za pocz¹tek mo¿na uznaæ 2005 rok i powstanie ruchu „kifaja” („doœæ”) oraz National Association for Change, któremu od 2010 roku przewodniczy³ Muhammad el-Baradei – laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2005 roku. Pocz¹tek nowej erze demonstracji
przeciwko w³adzy w 2008 roku, dali m³odzi Egipcjanie: Isaa Abdel Fatah oraz Ahmad
Maher. Wzywali oni poprzez Facebook do protestów przeciwko niesprawiedliwoœci
w kraju. Pocz¹tkiem ich dzia³ania w ruchach protestacyjnych by³ ruch Kifaja – zal¹¿ek
ruchu oporu w Egipcie. Samo s³owo „kifaja” oznacza „doœæ” i skierowane by³o przeciwko rz¹dowi Mubaraka. Dzia³acze ruchu protestowali na ulicach egipskich miast, a dziêki
naciskom zachodu, w Egipcie dopuszczono dzia³anie innych partii oraz kontrkandydatów. Dla m³odych dzia³aczy sta³o siê jasne, ¿e nie da siê ³atwo zreformowaæ egipskiej
w³adzy oraz usun¹æ Mubaraka ze stanowiska prezydenta. Podczas rozmowy w Kairze
z Jorgiem Armbrusterem, Ahmad Maher opowiada³: „Zaczêliœmy jako niezale¿ny ruch.
Nie chcieliœmy mieæ nic wspólnego z któr¹œ ze znanych partii […] Nie chcieliœmy siê te¿
zajmowaæ ¿adn¹ konwencjonaln¹ polityk¹. Szukaliœmy nowych metod i nowych taktyk,
którymi mo¿na by przeprowadziæ zmiany bez przemocy. Chcieliœmy je wypróbowaæ”
(Armbruster, 2011, s. 51). Ahmad Maher – za³o¿yciel Ruchu 6 Kwietnia – wraz z Is¹ Abdel Fatah, gdy przeszukiwali strony internetowe natrafili na Akademiê Zmiany – stronê
obs³ugiwan¹ z Kataru, lecz nale¿¹c¹ do Egipcjan. Prezentowali oni wzory zmian politycznych bez u¿ycia przemocy. Jednym z przyk³adów by³a serbska grupa Otpor (opór),
której za³o¿eniem by³o przezwyciê¿enie strachu. Gdy wybuch³y strajki w 2008 roku, Maher t³umaczy³, ¿e g³ównym za³o¿eniem jest uœwiadomienie Egipcjanom ich praw oraz
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wyt³umaczenie, ¿e mog¹ d¹¿yæ do wolnoœci. Chcieli walczyæ bez u¿ycia przemocy, której
wed³ug nich by³o za du¿o w kraju rz¹dzonym przez Mubaraka. Ruch 6 Kwietnia mia³
swój profil na Facebooku, na którym rejestrowali siê u¿ytkownicy sieci – oczywiœcie nie
podawali swoich prawdziwych danych, gdy¿ by³o to dla nich niebezpieczne. Wywiad
rz¹dowy kontrolowa³ profil, a sam Maher czêsto trafia³ do wiêzienia z powodu swojej
dzia³alnoœci, lecz nigdy nie podda³ siê. Re¿im Mubaraka nie pozwala³ na krytykê w³adzy
i œciga³ ka¿dego, kto siê temu sprzeciwia³. Starano siê kontrolowaæ blogerów, którzy od
2007 roku stali siê najmocniejsz¹ grup¹ opozycyjn¹ w Egipcie. Dzia³ali szybko, agitowali oraz zamieszczali w Internecie filmy przedstawiaj¹ce prawdziw¹ sytuacjê w kraju nad
Nilem. Wael Abbas by³ jednym z pierwszych blogerów w Egipcie. Za swoj¹ dzia³alnoœæ
wielokrotnie aresztowano go, lecz zawsze na krótki czas. Nie odstraszy³o go to jednak
i nadal kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ, staraj¹c siê obudziæ egipsk¹ m³odzie¿ z apatii
oraz zainteresowaæ polityk¹ i losem kraju. Polityczne treœci na blogu oraz demonstrowanie swojego niezadowolenia z w³adzy sta³o siê modne, a zaanga¿owanych politycznie
pisz¹cych m³odych ludzi zaczê³o przybywaæ. Przyk³adem wzmo¿onej kontroli blogerów
w Egipcie s¹, np. Dia Al Din Gad, Philip Rizk czy Musad Abu Fagr. Pierwszy z nich przetrzymywany by³ przez 50 dni w wiêzieniu po skrytykowaniu rz¹dz¹cych Egiptem na
swoim blogu. Philip Rizk – re¿yser filmowy i bloger pochodzenia niemiecko-egipskiego
tak¿e by³ wiêziony z powodu swojej krytyki re¿imu Mubaraka. Zosta³ jednak wypuszczony z powodu ogólnoœwiatowej kampanii prowadzonej w celu jego uwolnienia, a informacje o nim opublikowa³ tak¿e amerykañski „Newsweek”. Wiêzienie nie sprawi³o
jednak, ¿e przesta³ krytykowaæ egipsk¹ w³adzê. Podczas Arabskiej Wiosny w 2011 Rizk
by³ jedn¹ z osób na placu Tahrir. Trzeci z wymienionych – Beduin, Musad Abu Fagr
– trafi³ do wiêzienia na dwa lata, tak¿e z powodu krytykowania re¿imu Mubaraka na prowadzonym przez siebie blogu. Nie zgadza³ siê on ze stosunkiem w³adzy do egipskich
Beduinów. Po jego trafieniu do wiêzienia, blog nadal istnia³, a jego prowadzeniem zajê³a
siê Salama – ¿ona Musada. Przyk³ady te ukazuj¹, ¿e ¿ycie blogerów w Egipcie nigdy nie
nale¿a³o do ³atwych. Jednak¿e udawa³o im siê zamieszczaæ w Internecie zarówno filmy
pokazuj¹ce i demaskuj¹ce dzia³ania rz¹du, jak równie¿ policyjne tortury, np. brutalne pobicia czy znêcanie siê nad zatrzymanymi. Egipski Minister Spraw Wewnêtrznych œcigaj¹c pojedynczych blogerów, nie zda³ sobie sprawy z tego, ¿e jest to spo³ecznoœæ
internetowa, a nie pojedyncze jednostki. „Mówi¹c obrazowo, Internet sta³ siê wirtualnym
megafonem dopiero co powstaj¹cej wspólnoty sieciowej, jak okreœli³a to kiedyœ politolog
z American University w Kairze Rahab el-Mahdi. W 2007 roku naliczy³a 6 tysiêcy blogerów, ale tylko niewielu z nich zajmowa³o siê kwestiami politycznymi. Ci nieliczni, polityczni, wywierali jednak wp³yw, który znacznie wykracza³ poza ich skromn¹ liczbê”
(Armbruster, 2011, s. 59). Opisuj¹c blogerów nie sposób nie wspomnieæ o Egipcjance,
Asmie Mahfouz. We wpisie na swoim profilu na portalu Facebook wzywa³a do spotkania
na placu Tahrir oraz protestów przeciwko wydarzeniom w Egipcie. Wtedy na jej apel odpowiedzia³o jedynie troje jej znajomych. Wraz z nimi krzycza³a na placu: „Egipcjanie!
Cztery osoby podpali³y siê z biedy i nêdzy! […] Przetrzyjcie oczy! Nie b¹dŸcie gnuœni!”
(Zdanowski, 2011, s. 155). Wkrótce póŸniej jej marzenia spe³ni³y siê, a plac wype³ni³a
masa ludzi – chocia¿ nie dziêki jej wpisom. Dla m³odych blogerów by³ to znak, ¿e Internet mo¿e staæ siê narzêdziem w walce z rz¹dem Mubaraka. Stoj¹c na wype³nionym protestuj¹cymi przeciwko w³adzy placu Tahrir byli przekonani, ¿e rewolucja ruszy³a dziêki
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nim. 24-letnia Mona Sejf, córka aktywisty politycznego, który zosta³ uwiêziony w dniu
jej narodzin i siostra jednego z g³ównych blogerów Ruchu mówi, ¿e spodziewa³a siê najwy¿ej kilku tysiêcy demonstrantów. To, co siê sta³o, przeros³o ich najœmielsze oczekiwania. By³am bardzo przejêta korupcj¹ w kraju, œmierci¹ Khalida Saida, stosowaniem tortur
oraz atakiem bombowym na koptyjsk¹ bazylikê w Aleksandrii. Kiedy zobaczy³am, ¿e
25 stycznia na Tahrir maszeruj¹ dziesi¹tki tysiêcy ludzi, zrozumia³am, ¿e to jest prze³om
– mówi³a Mona (Zdanowski, 2011, s. 155).
Egipt jest najwiêkszym pañstwem w regionie, a liczba jego mieszkañców to prawie
jedna trzecia ludnoœci wszystkich pañstw arabskich razem wziêtych. Dlatego te¿ egipska
rewolucja postrzegana jest jako najwa¿niejsze wydarzenie w tej czêœci œwiata, a jej inspiracj¹ by³y zmiany, które zasz³y w Tunezji. Egiptem od 1981 roku – dziêki wprowadzeniu
stanu wyj¹tkowego i stosowaniu represji – rz¹dzi³ prezydent Husni Mubarak. Zabroniono strajków oraz demonstracji, jednak nie przeszkodzi³o to mieszkañcom na solidarnoœciowe demonstracje. Sytuacja gospodarcza oraz polityczna, jaka panowa³a w kraju
sk³oni³a Egipcjan do protestów i chêci zmian. „Wed³ug danych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z tego roku [stan wydania ksi¹¿ki: 2011] 44% Egipcjan ¿y³o za mniej
ni¿ 2 dolary dziennie. Z jednej strony mia³y miejsce podwy¿ki cen ¿ywnoœci i rosn¹ce
bezrobocie, z drugiej ostentacyjnie sfa³szowane wybory parlamentarne na prze³omie listopada i grudnia 2010 r. oraz brutalnoœæ i bezkarnoœæ si³ represji”(Danecki, Sulowski,
2011, s. 24).
Egipska rewolucja ma twarz Chaida Salida. M³ody Egipcjanin 7 czerwca 2010 roku
pisa³ na swoim blogu w jednej z kawiarenek internetowych w Aleksandrii. Mia³ ze sob¹
tak¿e filmy ukazuj¹ce sytuacjê w Egipcie, które chcia³ dodaæ na prowadzon¹ przez siebie
stronê. Niespodziewanie do kawiarenki wesz³o dwóch mê¿czyzn (policjantów w cywilu), którzy zaczêli biæ Chaida. Nastêpnie wyci¹gnêli go na dwór, zakatowali na œmieræ
i zabrali cia³o. Zdjêcie przedstawiaj¹ce zw³oki m³odego ch³opaka, nie zosta³o opublikowane, gdy¿ gazety opozycyjne uzna³y je za zbyt okrutne dla czytelników. Postaæ Chalida
Saida sta³a siê ikon¹ i to nie tylko w Egipcie. Wa¿n¹ inicjatyw¹ by³o za³o¿enie facebookowego profilu o nazwie „We are all Khaled Said” przez pracownika Google, Waela
Ghonima. Po pewnym czasie facebookowe „lubiê to” klika³a tak¿e spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, popieraj¹ca d¹¿enia demonstrantów. 25 stycznia 2011 roku przez Kair przesz³a pierwsza demonstracja, a bior¹cy w niej udzia³, nieœli zdjêcia przedstawiaj¹ce postaæ
tragicznie zmar³ego Egipcjanina. Z dnia na dzieñ przybywa³o facebookowych fanów
strony „Wszyscy jesteœmy Chalidem Saidem” – obecnie (stan na 26.01.2013) stronê
„lubi” 303 050 osób. By³ to pocz¹tek protestów w Egipcie. Demonstracje trwa³y 18 dni
– a¿ do ust¹pienia Mubaraka. Jedn¹ z pierwszych tragicznie zmar³ych osób podczas egipskich demonstracji by³ Ahmad Bassiuini. Ten egipski artysta uwa¿a³, ¿e ludzie powinni
byæ odwa¿ni, a w manifestacjach widzia³ przysz³oœæ i jedyn¹ drogê do lepszego ¿ycia.
Dzieñ przed wyznaczon¹ na 28 stycznia demonstracj¹ nazwan¹ Pi¹tkiem Gniewu, doda³
post na swoim facebook’owym profilu: Si³y bezpieczeñstwa strasznie mnie pobi³y, nie
powstrzyma mnie to jednak przed tym, by jutro znów protestowaæ. Chc¹ by nasz protest
zamieni³ siê w wojnê, ale my nadal bêdziemy zachowywaæ siê pokojowo. Chcemy odzyskaæ skradzion¹ godnoœæ. Jutro równie¿ bêdê siê wobec nich zachowywaæ pokojowo
(Armbruster, 2011, s. 24). Na demonstracjê zabra³ ze sob¹ kamerê oraz maskê przeciwgazow¹, lecz to nie pomog³o – zgin¹³ trafiony przez snajpera na placu Tahrir.
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Pañstwowa telewizja przekazywa³a wiadomoœci mówi¹ce o destrukcyjnym dla Egiptu dzia³aniu œwiata zachodniego. Uznano, ¿e to s³u¿by wywiadu zachodniego, Mosad czy
CIA stoj¹ za demonstracjami i podburzaj¹ t³um, a dziennikarze s¹ ich agentami. Jednak to
nie przekona³o protestantów. Osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w demonstracjach komunikowa³y siê pomiêdzy sob¹ za pomoc¹ telefonów komórkowych oraz Facebooka. Pisali:
„Unikajcie tej okolicy”, „Jest tam du¿o policji”, „IdŸcie okrê¿n¹ drog¹”, „Te i te ulice s¹
wolne” (Armbruster, 2011, s. 24–25). Wiadomoœci dawa³y demonstrantom mo¿liwoœæ
wybrania drogi, gdzie nie napotkaj¹ policji. Dziêki filmom nagrywanym przez uczestnicz¹cych w protestach oraz stronach popieraj¹cych demonstruj¹cych w krajach Bliskiego Wschodu, spo³ecznoœæ miêdzynarodowa zainteresowa³a siê wydarzeniami w krajach
arabskich i klika³a na facebookowe „lubiê to”. To dziêki portalom spo³ecznoœciowym
informacje z ogarniêtego demonstracjami kraju mog³y zostaæ przekazywane w œwiat.
Doprowadzi³o to do czêstszego mówienia o rewolucji w œwiatowych mediach i zainteresowaniu konfliktem przez ró¿ne pañstwa, a tak¿e ich d¹¿eniu do za¿egnania wojen
i krwawych staræ. Znaj¹c wydarzenia z Tunezji oraz Iranu, rz¹d Egiptu postanowi³ zablokowaæ dostêp do Internetu, a tak¿e wy³¹czyæ sygna³ do nadawania katarskiej Al-D¿azirze, która nie ba³a siê pokazywaæ krwawych obrazów walki oraz œmierci. 30 stycznia
2011 roku Nielsat (satelity telekomunikacyjne, których w³aœcicielem jest egipski operator ERTU) zerwa³ umowê ze stacj¹, co zatrzyma³o transmisjê sygna³u katarskiej telewizji
z Egiptu. Z pomoc¹ przysz³y jednak inne arabskie stacje, o których Mustafa Souag,
dziennikarz arabskojêzycznej Al-D¿aziry, z wdziêcznoœci¹ mówi³, ¿e to wolontariusze,
którzy nie dostawali za to pieniêdzy. 4 lutego biuro kairskiej stacji w Kairze zosta³o zdewastowane przez si³y popieraj¹ce Mubaraka. Dziennikarze Al-D¿aziry uskar¿aj¹ siê, ¿e
re¿im robi³ wszystko, aby zaszkodziæ stacji i zatrzymaæ informacje, które wed³ug Souga
by³y najbardziej kompletne ze wszystkich. Facebook, Twitter, YouTube, Hotmail, Google, Baidu (chiñska wyszukiwarka internetowa) oraz Bambuser (szwedzka strona video)
zosta³y zablokowane. Do pó³nocy 27 stycznia ca³a ³¹cznoœæ zosta³a zablokowana. Jednak¿e Google postanowi³o otworzyæ specjaln¹ czerwon¹ liniê dla od³¹czonych od œwiata
komunikacji Egipcjan. Nie chciano, aby demonstranci stracili ze sob¹ ³¹cznoœæ, dlatego
te¿ we wspó³pracy z Twitterem stworzy³ projekt Speak2Tweet. By³ to kana³ komunikacyjny jednoczeœnie zwi¹zany ze skrzynk¹ g³osow¹ SayNow, dziêki czemu Egipcjanie
mogli komunikowaæ siê bez u¿ycia Internetu. Wystarczy³o, aby dana osoba zadzwoni³a
pod jeden z trzech miêdzynarodowych numerów (+16504194196, +390662207294,
+97316199855) i nagra³a wiadomoœæ. Informacja by³a postowana na Twitterze, a klikaj¹c w link mo¿na by³o od razu j¹ ods³uchaæ.
Tak¿e Egipcjanie mieszkaj¹cy poza granicami kraju w³¹czyli siê w opozycyjne
dzia³ania. Wszystko to, dziêki internetowi. Pe³nili rolê poœredników pomiêdzy Egipcjanami na miejscu a œwiatem. Pragnêli, aby inne kraje dowiedzia³y siê, jak wygl¹daj¹
wydarzenia w kraju faraonów. Do rozmów z naocznymi œwiadkami wydarzeñ, które opisywano na portalach, wykorzystano tak¿e Skype. Œwiatowe media na bie¿¹co komentowa³y wydarzenia z Egiptu, czêsto wspomagaj¹c siê nagraniami, które dostarczyli im
protestuj¹cy, bêd¹cy anonimowymi g³osami rewolucji.
Nieustannie trwaj¹ce demonstracje doprowadzi³y 10 lutego do telewizyjnego wyst¹pienia Mubaraka, w którym zapowiedzia³ rezygnacjê z udzia³u w kolejnych wyborach.
To jednak nie przekona³o mieszkañców Egiptu, którzy pozostali na placu Tahrir, ¿¹daj¹c
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jego ust¹pienia z urzêdu. 11 lutego Mubarak ust¹pi³. Egipcjanie zastanawiali siê jednak,
jak dalej potocz¹ siê sprawy w ich kraju. Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e egipski naród nie
potrafi wyci¹gn¹æ wniosków z tego, co osi¹gn¹³. Nie koñcz¹ siê protesty oraz demonstracje, choæ zmieni³a siê w³adza.
„Do zobaczenia w Syrii!” (Armbruster, 2011, s. 93) – to najczêœciej powtarzane przez
œwiatowych dziennikarzy has³o po rewolucji w Egipcie w 2011 roku. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa by³a pewna, ¿e bêdzie to kolejny kraj, w którym dokona siê przewrót. Sytuacja jednoznacznie pokazywa³a, ¿e korupcja, bezrobocie, niski poziom ¿ycia oraz inne
przes³anki doprowadz¹ do zmian w pañstwie rz¹dzonym przez Baszara al-Asada.
Syriê tak¿e dotkn¹³ podmuch Arabskiej Wiosny, lecz walka w kraju nadal trwa. Nie
jest to ju¿ niepos³uszeñstwo obywatelskie ani rewolucja, lecz wojna domowa. Wed³ug
najnowszego raportu ONZ w Syrii zginê³o – od marca 2011 roku do lipca 2013 – ponad
100 tysiêcy osób.
Ka¿dego roku iloœæ osób korzystaj¹cych z Internetu w Syrii zwiêksza siê. Obecnie ok.
60% Syryjczyków deklaruje, ¿e korzysta z Internetu, jednak rynek medialny rozwija siê
bardzo powoli. Zapewne wp³yw na to ma zakaz przekazywania informacji dotycz¹cych
kraju, który zosta³ wprowadzony przez syryjski rz¹d. Dopiero niedawno mieszkañcy
uzyskali dostêp do takich portali jak Amazon, YouTube czy Facebook – jednak¿e Syryjczycy szybko nauczyli siê korzystaæ z zakazanych stron i obchodziæ rz¹dowe zakazy. Po
rewolucji, jaka zasz³a w Tunezji w 2011 roku, rz¹d Syryjski postanowi³ zablokowaæ dostêp do portali spo³ecznoœciowych. Prezydent Al-Asad obieca³ jednoczeœnie przeprowadzenie reform maj¹cych na celu poprawienie statusu ¿yciowego Syryjczyków, lecz s³owa
nie dotrzyma³. Mieszkañcy Syrii zostali zainspirowani do przeprowadzenia protestów
i walki o swoje prawa udanymi rewolucjami w Egipcie czy Tunezji. Pierwsze demonstracje antyrz¹dowe wybuch³y 26 stycznia 2011 roku, a wiêc dzieñ po pierwszej demonstracji na egipskim placu Tahrir. Wtedy w Syrii – podobnie jak w Tunezji – spo³eczeñstwo
us³ysza³o o samospaleniach. Zainspirowany dzia³aniem Tunezyjczyka Bouaziziego, Hasan Ali Akleh z miasta Al-Hasaka, obla³ siê benzyn¹ i podpali³. Kolejne wydarzenia potoczy³y siê lawinowo: 28 stycznia 2011 roku odby³a siê demonstracja w Ar-Rakka.
W lutym wykorzystano takie portale, jak Facebook czy Twitter do rozpropagowania
demonstracji, która nazwana zosta³a Dniem Gniewu. U¿ycie portali spo³ecznoœciowych
pozwoli³o na szybkie przekazywanie informacji pomiêdzy Syryjczykami. Równie¿
Al-Jazeera na bie¿¹co informowa³a o wydarzeniach z kraju ze stolic¹ w Damaszku. 5 lutego odby³y siê kolejne demonstracje, podczas których protestuj¹cy ¿¹dali ust¹pienia
prezydenta z urzêdu. Manifestacja zosta³a jednak st³umiona przez w³adze syryjskie,
a dziesi¹tki protestuj¹cych trafi³o do wiêzieñ. Telewizja, g³ównie Al-Jazeera, na bie¿¹co
komentowa³a doniesienia oraz prezentowa³a filmy nagrywane telefonami komórkowymi
i wysy³ane przez demonstrantów. Jednoczeœnie jednak okreœla³a Syriê „królestwem ciszy” po niepowodzeniu Dnia Gniewu. Po pewnym czasie organizowane by³y kolejne
spontaniczne demonstracje, które równie¿ zosta³y st³umione przez w³adzê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e stabilizacja w Syrii mog³a byæ zachowana dziêki zastraszaniu oraz zaostrzeniu
aparatu bezpieczeñstwa. Na pocz¹tku marca 2011 r. pojawi³y siê twierdzenia, ¿e Syria
jest kolejnym krajem po Egipcie i Libii, który staje siê kolejnym ogniwem w tzw. tunezyjskim efekcie domina. Na murach syryjskich domów zaczê³y pojawiaæ siê has³a: ludzie
chc¹ obaliæ re¿im (Kaczorowska, 2011, s. 298). Du¿¹ ró¿nic¹ pomiêdzy Egiptem i Syri¹
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jest armia pañstwowa oraz jej stosunek do demonstrantów. Wojsko w Egipcie finalnie
popar³o prezydenta Mubaraka jednak ostatecznie stanê³o po stronie demonstrantów.
W Syrii wojsko jest bardziej powi¹zane z rz¹dami Al-Asada i jego wyst¹pienie przeciwko re¿imowi nie jest obecnie mo¿liwe. Jeœli jednak mia³oby do tego dojœæ, sytuacja zapewne wygl¹da³aby inaczej.
Przez ca³y luty odbywa³y siê ma³e manifestacje, a apogeum nast¹pi³o 15 marca 2011
roku, gdy jednoczeœnie w kilku miastach dosz³o do du¿ych protestów. Demonstracje
odby³y siê, np. w Damaszku, Aleppo, Darze, Dair Az-Zur oraz Hamie. „Nieoficjalnym liderem tzw. rewolucji syryjskiej, jak zaczêto mówiæ o wydarzeniach w Syrii, by³ wówczas
znany opozycjonista Suhajr Attasi, który w³aœnie zosta³ wypuszczony z wiêzienia. Masowe protesty trwa³y tak¿e nastêpnego dnia. […] 18 marca dosz³o do jeszcze potê¿niejszych demonstracji. By³ to pi¹tek i mieszkañcy kilkunastu miast syryjskich zaczêli
skandowaæ po wyjœciu z meczetów: «Bóg, Syria, wolnoœæ, i to wszystko!». Parafrazowali
slogan oficjalnej propagandy: «Bóg, Syria, Baszar, i to wszystko!»” (Zdanowski, 2011,
s. 20). W Darze, która le¿y w po³udniowej czêœci kraju manifestowa³o jedynie 200 osób,
a wobec próby st³umienia buntu, zginê³o 4 z nich. Z czasem liczba protestuj¹cych ros³a
i w Damaszku wynosi³a ok. 1500 osób.
W maju 2011 roku re¿im zabroni³ dziennikarzom wjazdu do Syrii, co nie pozwoli³o na
przekazywanie informacji z ogarniêtego wojn¹ kraju. Obecne by³y tylko te arabskie stacje, które wczeœniej by³y ju¿ na miejscu. Rozpowszechnianiem komunikatów zajêli
siê opozycjoniœci. Jednym z najwa¿niejszych sta³ siê Osama Monad¿ed. Mieszkaj¹cy
w Wielkiej Brytanii Syryjczyk, na bie¿¹co informuje œwiat o wydarzeniach w Syrii. Na
forach internetowych publikuje statystyki, bilanse oraz kontaktuje naocznych œwiadków
z zagranicznymi mediami. Pochodzenie informacji wyjaœnia pracuj¹cy w organizacji
Ahmad Rahban: „O tym, co obecnie dzieje siê w Syrii wiemy przede wszystkim dziêki
filmom wideo dostarczanym przez syryjskich aktywistów, dziêki telewizjom informacyjnym, np. Al-D¿azirze, czy Al-Arabiji. Poza tym mamy sta³y kontakt z aktywistami z ca³ej
Syrii, którzy prosto do nas kieruj¹ swoje materia³y. W kraju rz¹dzonym przez Al-Asada
znajduje siê wiele grup aktywistów, które s¹ dla nas Ÿród³em informacji, na przyk³ad: Syryjskie Obserwatorium Praw Cz³owieka czy Lokalny Komitet Koordynuj¹cy” (Bieliñska,
2013). Materia³y publikowane s¹ tak¿e na portalu YouTube, a wykorzystuj¹c za³o¿on¹ na
Facebooku grupê Syrian Revolution informacje o sytuacji w Syrii zamieszczane s¹ na
portalach Facebook czy Twitter. Wisam Tarif zarz¹dzaj¹cy organizacj¹ praw cz³owieka
Insam tak¿e publikuje przes³ane z Syrii materia³y. Stara siê ze wszystkich nagrañ wybraæ
te, które wed³ug niego najlepiej ukazuj¹ wydarzenia. Mieszkañcy Syrii sami nagrywali
filmy i fotografowali walki, dziêki czemu œwiat móg³ dowiedzieæ siê, co naprawdê dzieje
siê w ogarniêtym wojn¹ domow¹ pañstwie. „Uczestnicy antyrz¹dowych demonstracji zamieszczali w Internecie niewyraŸne, poruszone obrazy, na których jak przez mg³ê mo¿na
by³o dostrzec sceny z protestów. Czasem kamera telefonu komórkowego dr¿a³a przed
ka³u¿¹ krwi, pokazuj¹c j¹ w zbli¿eniu. Przed krwi¹, która nie zd¹¿y³a jeszcze zakrzepn¹æ,
cz³owieka zabitego na œrodku ulicy. Czasem obraz z telefonu komórkowego ukazywa³
potwornie zmasakrowane cia³a, zatrzymywa³ siê z przera¿eniem nad tym, co kiedyœ by³o
twarz¹. Pokazywa³ co siê sta³o z ró¿nymi demonstrantami” (Armbruster, 2011, s. 94). Nagranie, jakie przekazuje nam w³aœciciel telefonu komórkowego, pozwala odczuæ emocje,
jakie targaj¹ nagrywaj¹cym. Dziêki takim filmom, zagraniczne media mog³y uzupe³niaæ

390

Kamila BIELIÑSKA

PP 1 ’14

swoje wiadomoœci obrazem, który jak wiadomo, najlepiej dzia³a na odbiorcê. Dziennikarze chêtnie siêgali po informacje dostarczane przez œwiadków wydarzeñ, chocia¿ oczywiœcie czêsto zastanawiano siê, czy s¹ to materia³y prawdziwe i czy filmy nie s¹
zmanipulowane. Nie byli jednak w stanie tego sprawdziæ. Na pocz¹tku starano siê je rozszyfrowaæ i odnaleŸæ odpowiedzi na wiele pytañ. Jorg Armbruster w swojej ksi¹¿ce pt.:
Arabska Wiosna. Rewolucja w œwiecie islamskim przywo³uje sytuacjê, gdy do redakcji
trafi³ film, który jednoznacznie nie pokazywa³ o co chodzi. Widaæ by³o na nim prowadzonego, zakrwawionego mê¿czyznê. Obraz trz¹s³ siê, s³ychaæ by³o krzyki, których nie
mo¿na by³o rozszyfrowaæ. Film koñczy³ siê, gdy mê¿czyzna zosta³ usadowiony w samochodzie. Dziennikarze w redakcji nie wiedzieli zatem, czy mê¿czyŸnie pomagali przyjaciele, czy zosta³ aresztowany. Nie wiadomo by³o wiêc, jak wykorzystaæ to nagranie.
Z jednej strony, w obecnych czasach to obraz decyduje o tym, czy informacja trafi do
odbiorców, z drugiej jednak strony dziennikarze nie mieli pewnoœci, co dok³adnie zawiera nagranie.
Podczas wydarzeñ w Tunezji i Egipcie, informacje z miejsc konfliktu przekazywa³y
najwa¿niejsze arabskie stacje o zasiêgu miêdzynarodowym. 27-letni Egipcjanin z Aleksandrii, Eslam Hashim, podczas rozmowy, podkreœli³ rolê Al-D¿aziry w trakcie protestów w Tunezji, Egipcie oraz obecnie w Syrii. Uwa¿a on, ¿e stacja uczciwie prezentuje
wydarzenia z krajów arabskich. Dziêki temu nie tylko spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, ale
tak¿e inni w³adcy z krajów arabskich mogli zobaczyæ, jakie dzia³anie mo¿e mieæ ludzka
si³a oraz media. Rz¹dz¹cy Syri¹ Al-Asad postanowi³ za wszelk¹ cenê nie dopuœciæ do rewolucji w swoim kraju. Zabroni³ wjazdu dziennikarzom, zarówno stacji arabskich, jak
i pochodz¹cych z innych czêœci œwiata. Nie doceni³ jednak dzia³ania Internetu i tego, ¿e
pomimo zablokowania WWW przez rz¹d syryjski, filmy jednak bêd¹ mog³y istnieæ
w sieci. Wymaga³o to du¿ego przygotowania ze strony demonstrantów w kraju i poza
nim. Syryjczycy postanowili poznaæ nie tylko dobre, ale tak¿e s³abe punkty rewolucji
w Tunezji czy Egipcie, aby lepiej przystosowaæ siê do walki z re¿imem al-Asada. Do kraju przemycano telefony satelitarne, kamery, laptopy czy modemy. Wszystkie te rzeczy
mia³y uniezale¿niæ Syryjczyków od rz¹dowej ³¹cznoœci z Internetem, a co za tym idzie
pozwoliæ na ³¹cznoœæ pomiêdzy sob¹ oraz przekazywanie informacji za granicê. Finansowali to sami demonstranci oraz mieszkaj¹cy za granic¹ syryjscy biznesmeni pragn¹cy
wspomóc walcz¹cych w swoim kraju. Gdy filmy trafia³y na strony internetowe, np.
YouTube, Facebook, Twitter czy by³y umieszczane na blogach, dalszym im rozpowszechnianiem zajmowali siê u¿ytkownicy Internetu z ca³ego œwiata. Dziêki temu temat
Syrii zagoœci³ w miêdzynarodowych stacjach telewizyjnych.
Bahjat Haddad jest Syryjczykiem mieszkaj¹cym od kilku lat w Omanie. Uwa¿a on, ¿e
rewolucja jaka rozgrywa siê w Syrii jest najwiêksz¹, jaka dzia³a siê kiedykolwiek w Internecie. Do sieci trafiaj¹ informacje z wielu czêœci kraju pokazuj¹ce ogrom zniszczenia
i cierpienie. Wtóruje jemu Ahmad Rahban, wed³ug którego gdyby nie komunikacja z wykorzystaniem portali Youtube, Facebook czy Twitter, nie by³oby mo¿liwoœci do przekazywania informacji z krajów Arabskiej Wiosny. Media spo³ecznoœciowe s¹ zabójczym
narzêdziem i broni¹ w rêkach walcz¹cych. Dokumentowano zbrodnie i przesy³ano te obrazy w œwiat, dziêki czemu walcz¹cy z re¿imami mogli poczuæ solidarnoœæ ludzi z innych
krajów. Jednoczeœnie dodaje: „Nie uwa¿am, ¿e media spo³ecznoœciowe odegra³y wa¿niejsz¹ rolê ni¿ Al-D¿azira. By³y narzêdziami, jakie katarska stacja wykorzystywa³a.

PP 1 ’14

Od Al-D¿aziry do Twittera – wp³yw mediów na Arabsk¹ Wiosnê

391

Al-D¿azira sta³a siê najchêtniej odwiedzan¹ arabsk¹ stron¹ internetow¹” (Bieliñska,
2013).
Syrian Revolution – konto za³o¿one na portalu Facebook – uznawane jest za jedno
z najwa¿niejszych miejsc, na które trafiaj¹ syryjskie filmy. Prowadzone i obs³ugiwane
jest przez wspomnianego wczeœniej Osamê Monad¿eda oraz jego przyjació³. Dzia³ali oni
24 godziny na dobê. Kilkoro pracowników mieszka³o w Bejrucie, sk¹d przesy³ali do
mediów obrazy oraz filmy wykonane za pomoc¹ telefonów komórkowych. Dodatkowo
opatrywali je opisem. Byli to Niemiec, Elias Perabo oraz mieszkaj¹cy w Libanie, choæ
pochodz¹cy z Syrii, Rami Nachle. O tym, ¿e praca nie jest ³atwa, wypowiedzia³ siê Perabo. Opowiedzia³ o sytuacji, gdy syryjskie s³u¿by specjalne zatrzyma³y znan¹ im aktywistkê. Dziewczyna zaginê³a, a oni nie wiedzieli nawet co zrobiæ, chocia¿ maj¹ dobry
kontakt z mediami. Sam Osama Monad¿ed udzielaj¹c wywiadów mediom, w tym amerykañskiemu „The New York Times”, przyzna³, ¿e na terenie ca³ej Syrii ma utworzone
kontakty. Dziêki temu, przez ca³y czas mo¿e utrzymywaæ ³¹cznoœæ z aktywistami wyposa¿onymi w telefony satelitarne czy laptopy. Tê kosztown¹ inwestycjê na rzecz wolnoœci
i demokracji – jak twierdzi „New York Times” – finansuj¹ syryjscy biznesmeni zamieszkali zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. NajwyraŸniej m³odzi demonstranci w Syrii dobrze przygotowali siê do powstania i zadbali przynajmniej o to, by œwiat
móg³ wzi¹æ udzia³ w ich próbie obalenia dyktatury (Armbruster, 2011, s. 96). Ahmad
Rahban opowiada, ¿e Syrian Revolution ma swoj¹ stronê na portalu Facebook, posiada
tak¿e swój adres e-mail, którego informacje subskrybuje oko³o 50 tysiêcy osób z ca³ego
œwiata, m.in. dyplomaci, oficjele, organizacje pozarz¹dowe, syryjscy aktywiœci, media
miêdzynarodowe oraz wiele innych osób. Na facebooku istnieje tak¿e konto Syrian
Revolution News Round-ups, gdzie publikowane s¹ newsy dotycz¹ce wojny domowej
w Syrii. Dodatkowo organizacja zajmuje siê pomoc¹ dla uchodŸców, bior¹c udzia³ w akcjach organizowanych przez pojedyncze, zaprzyjaŸnione osoby. Przyk³adem jest akcja
„Jaœminy z Damaszku”. Kampania skierowana jest g³ównie do kobiet oraz dzieci mieszkaj¹cych w obozach dla uchodŸców.
Prezydent Syrii zrozumia³, ¿e sam zakaz wjazdu dla dziennikarzy nie wystarczy,
a jemu nie da siê powstrzymaæ wirtualnej rewolucji, jaka toczy³a siê w sieci. Wiedzia³, ¿e
nie powstrzyma publikacji zdjêæ, filmów oraz postów na portalach YouTube, Twitter czy
Facebook. W ¿adnym innym kraju arabskiej wiosny, komunikacja internetowa nie by³a
tak rozwiniêta i tak wa¿na jak w Syrii.
Filmy otworzy³y oczy œwiata na wydarzenia w Syrii, ale ¿aden z krajów nie zdecydowa³ siê na pomoc. Ani ONZ, ani Liga Pañstw Arabskich. Syryjczycy nie przestali jednak
walczyæ. Obecnie prowadzone jest wiele portali internetowych, blogów oraz profili na
Facebooku czy Twitterze. Natomiast na YouTube istniej¹ kana³y, w ca³oœci poœwiêcone
Syrii, gdzie umieszczane s¹ nagrania video, wiadomoœci z wielu stacji telewizyjnych oraz
zdjêcia pokazuj¹ce ¿ycie zarówno w ogarniêtym wojn¹ domow¹ kraju, jak równie¿ codziennoœæ w obozach dla uchodŸców. Mieszkaj¹cy w Arabii Saudyjskiej Syryjczyk, Waseem Sofi, musia³ uciec z kraju po tym, jak jego nazwisko trafi³o na listê poszukiwanych
przez re¿im. Obecnie pracuje w kraju rz¹dzonym przez dynastiê Al-Saud, sk¹d t³umaczy
i redaguje informacje dotycz¹ce zbrodni wojennych w Syrii. Uwa¿a on, ¿e Syryjczycy,
którzy musieli opuœciæ kraj, tak¿e poza jego granicami chc¹ pomóc w walce o wolnoœæ,
tak jak on. Syryjczycy wierz¹, ¿e kiedyœ nadejdzie pokój i wolnoœæ, czego wyrazem s¹
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s³owa, Ahmada Rahbana: „Wierzê, ¿e to, co widzieliœmy w Egipcie, Tunezji, Libii czy
Jemenie jest dla wszystkich dobr¹ nauk¹, gdy¿ pokazuje jaka si³a drzemie w ludziach,
gdy wspólnie walcz¹ o swoje prawa, protestuj¹ i ¿¹daj¹ zmian. Tym niemniej jednak
w Syrii walka jest o wiele trudniejsza. O wiele trudniej pokonaæ 42-letnie rz¹dy rodziny
Al-Asad. Ale jednym, co ju¿ osi¹gnêliœmy jest ta rewolucja – najwiêksza walka o demokracjê oraz prawa cz³owieka w historii. To nauczy wszystkich ludzi oraz ich ciemiê¿ców,
¿e nie wa¿ne kiedy, ale przyjdzie ten dzieñ, kiedy zniewolony lud powstanie, znikn¹
wszelkie bariery oraz lêki i zacznie siê walka o swoje prawa” (Bieliñska, 2013).
Przekazywanie informacji nie zawsze jest jednak bezpieczne. Wojna domowa w Syrii
to tak¿e œmieræ wielu dziennikarzy, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Wed³ug danych przedstawionych przez organizacjê Dziennikarze bez Granic na dzieñ 14 luty 2013
roku, œmieræ ponios³o 22 dziennikarzy, tak¿e 22 by³o wiêzionych. Wiêziono równie¿
18 u¿ytkowników Internetu, a 53 dzia³aj¹cych w Internecie syryjskich dziennikarzy, zginê³o. Od pocz¹tku 2013 roku, tylko do 25 stycznia, zginê³o 4 dziennikarzy, w tym korespondent Al-D¿aziry i dziennikarz sportowy syryjskiej telewizji.

Spo³eczeñstwo wraca na scenê
Arabska Wiosna pokaza³a, ¿e na scenê polityczn¹ powróci³o spo³eczeñstwo. Naród
zapragn¹³ zmian, wolnoœci oraz zatroszczenia siê o swoje prawa, co wyrwa³o go z wieloletniej apatii. Si³a ludzi oraz jej po³¹czenie z najnowsz¹ technologi¹ i mo¿liwoœciami,
jakie daj¹ œrodki masowego przekazu oraz Internet, uwidoczni³y oraz spotêgowa³y
dzia³ania spo³eczeñstw pañstw arabskich. Jaka by³a rola tradycyjnych œrodków przekazu? Jeden z moich rozmówców, Eslam Hashim, powiedzia³: „Rol¹ Al-Jazeery podczas
Arabskiej Wiosny by³o pokazanie jak wielu ludzi zbiera³o siê, by demonstrowaæ na placach w Libii, Tunezji, Egipcie, czy ilu Syryjczyków jest teraz przeciwko Al-Asadowi”
(Bieliñska, 2013).
Tradycyjne oraz nowe media zosta³y okreœlone po Arabskiej Wioœnie jako kluczowy
element, który wykorzystali demonstranci w walce z re¿imem. Pozwoli³y swoim u¿ytkownikom samym tworzyæ oraz zamieszczaæ treœci w sieci, a telewizja przekazywa³a obraz z krajów tzw. Arabskiej Wiosny na ca³y œwiat. Takie portale jak Facebook, Twitter,
YouTube oraz blogi aktywistów, pozwoli³y zjednoczyæ ludzi w œwiecie wirtualnym, co
póŸniej mia³o prze³o¿enie na ich realne zachowanie. Wed³ug profesora Davida M. Farisa
z Uniwersytetu Roosevelt’a: „Media spo³ecznoœciowe s¹ dziœ bardzo aktywne, nawet
w krajach rozwijaj¹cych siê, st¹d nie mo¿na sobie wyobraziæ spo³ecznej mobilizacji bez
ich u¿ywania. Innymi s³owy, bêdzie rewolucja z pomoc¹ tych mediów lub nie bêdzie jej
wcale” (Boitot, 2012). Analizuj¹c Arabsk¹ Wiosnê pod wzglêdem u¿ywania nowych mediów w Tunezji oraz Egipcie pewnym jest, ¿e w obu krajach odegra³y one wa¿n¹ rolê.
Jednak¿e w Tunezji protesty wybuch³y z powodu niezadowolenia spo³ecznego, a motorem by³o samospalenie siê tunezyjskiego sprzedawcy, Buaziziego. Internet zosta³ wykorzystany dopiero w trakcie demonstracji, jako narzêdzie s³u¿¹ce aktywistom. Natomiast
w Egipcie ruchy protestacyjne istnia³y w sieci ju¿ kilka lat wczeœniej. Przed wybuchem
demonstracji za³o¿ony zosta³ profil na Facebooku o nazwie „We are all Khaled Said”.
Strona ta zintegrowa³a niezadowolonych, co doprowadzi³o do demonstracji wyznaczonej
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na 25 stycznia 2011 roku. Innym przyk³adem jest Syria, tu media pozwalaj¹ „us³yszeæ”
g³os syryjskiego spo³eczeñstwa.
Oczywiœcie, same media nie wp³ynê³y na wybuch rewolucji, lecz odegra³y du¿¹ rolê
w przekazywaniu informacji oraz filmów, jakie demonstranci zamieszczali na portalach
spo³ecznoœciowych czy YouTube.com. Prezenter katarskiej stacji, Mohammed Krichen,
na pytanie, jaka jest rola Al-Jazeery podkreœli³, ¿e telewizja nie jest w stanie wywalczyæ
wolnoœci oraz uwolniæ demonstrantów spod panowania re¿imu, musi jednak uwa¿aæ
i staraæ siê prezentowaæ wszystkie ruchy spo³eczne. „Media s¹ idealn¹ drog¹ do przekazania informacji, zdjêæ czy filmów – szczególnie dla m³odych osób. Pomog³y obudziæ zainteresowanie polityk¹, pokaza³y co myœl¹ ludzie i czego chc¹. Przede wszystkim jednak
pokaza³y, ¿e informacje maj¹ charakter globalny” (Bieliñska, 2013) – dodaje Eslam Hashim przez portal couchsurfing.com. „Wierzê, ¿e media miêdzynarodowe wykona³y wa¿n¹ pracê i pokaza³y œwiatu prawdziwy obraz wydarzeñ w krajach arabskich. Telewizja
oraz portale spo³ecznoœciowe by³y zabójczym narzêdziem i broni¹ w rêkach walcz¹cych.
Dokumentowano zbrodnie, a nastêpnie przesy³ano te obrazy w œwiat, dziêki czemu walcz¹cy z re¿imami mogli poczuæ solidarnoœæ ludzi z innych krajów” – dodaje Ahmad
Rahban (Bieliñska, 2013).
Arabska Wiosna wnios³a wiele œwiat³a w przysz³oœæ krajów arabskich. Dyktatury zrobi³y z pañstw Bliskiego Wschodu kraje trzeciego œwiata, chocia¿ wiele z nich posiada surowce naturalne, np. ropê naftow¹ czy gaz. „Demokracja przyniesie – mam nadziejê
– dobrobyt, wolnoœæ oraz lepsz¹ przysz³oœæ dla m³odszych generacji. Syria jest ci¹gle
najbardziej skomplikowanym z krajów i nie wiadomo kiedy skoñczy siê wojna. Przysz³oœæ jest ci¹gle niejasna, a obecnie tylko cud móg³by doprowadziæ do rozwi¹zania tego
kryzysu. Jedyne o co teraz siê martwiê to obecne dyktatury. Nie wa¿ne, jacy bêd¹ kolejni
rz¹dz¹cy, na pewno bêdzie o wiele lepiej ni¿ dotychczas” – koñczy Ahmad (Bieliñska,
2013).
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Summary
From Al-Jazeera to Twitter. The Influence of the New Media on the Arab Spring
The Internet played an important role during the revolution in the Arab countries, and the issue of
utilizing both traditional and new media is still being discussed with respect to many aspects. The information which is transmitted in authoritarian states is carefully selected, therefore the Internet has become an important medium on the territory of Arab countries. Thanks to this, the protesters could easily
organize themselves, and inform the world about what was really going on in their countries. One could,
of course, ask whether a revolution can be carried out with the sole use of the Internet – but the answer is
no. The Internet is only a tool and a means in pursuing a defined goal, albeit a means of an extensive
range and enormous power.
Key words: Arab Spring, the media, Internet revolution, Al-Jazeera, the Arab world

