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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

КРИТИЧКО РАЗМАТРАЊЕ УЛОГЕ 
ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

У „АРАПСКОМ ПРОЛЕЋУ”

САЖЕТАК. У овом раду сагледаћемо међуоднос медија и друштвених промена,
конкретније, утицај масовних медија на иницирање, припрему, ток,
обим и оправдање друштвених промена. Предмет разматрања је талас
протеста и побуна који је захватио земље северне Африке и Блиског ис-
тока 2010. године познат под називом „Арапско пролеће”. Покушаћемо
да пружимо увид у улогу коју су нови медији, интернет и његова најпо-
пуларнија услуга – друштвене мреже, одиграли у покушајима промене
система у Тунису, Египту, Либији, Бахреину, Сирији, Јемену и још не-
ким, превасходно арапским земљама.

Уобичајено квалификовање „Арапског пролећа” као „Интернет”,
„Twitter” или „Facebook револуције” биће критички преиспитано, уз по-
кушај да се сагледа и употреба других медија масовног и интерперсо-
налног комуницирања од стране учесника сукоба.

Сагледавање врсте медија коришћених током „Пролећа”, начина њи-
хове употребе и садржине медијски посредоване комуникације, пружа
одговор и на питање карактера спроведених промена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: медији, интернет, друштвене мреже, „Арапско пролеће”, друштвене
промене.
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УВОД

ОM FренуFка насFанка масовних меMија и VреVознавања моCућ-
носFи њиховоC уFицаја на Fок формирања јавноC мњења, они су
VосFали незаоXилазни чинилац MрушFвених Vромена. Примера
је XезXрој: оM Француске револуције која је оXзнанила моћ шFам-
Vе, Vреко улоCе филма у ширењу нацисFичке VроVаCанMе, раMија
као јеMноC оM среMсFава XорXе у ДруCом свеFском раFу, Mо Fелеви-
зије која своју моћ MемонсFрира на слому социјализма. Уколико
су VокреFачи Vромена носиоци моћи, Mакле Vромена креће са ви-
ших нивоа MрушFвене лесFвице, Vо Vравилу се уFицај на иници-
рање, Fок и оVравMање Vромена врши VосреMсFвом класичних
масовних меMија – новина, раMија и, Fелевизије. За Vромене ини-
циране са нижих нивоа MрушFвене хијерархије, навеMени масов-
ни меMији су зXоC своје ценFрализоване сFрукFуре неVоMесни,
оMносно неMосFуVни. У Fом случају се изXор своMи на MеценFра-
лизовано сFрукFурисан инFернеF, иако моCућносF њеCовоC уFи-
цаја не Vромиче Vажњи ни VокреFачима Vромена „оMозCо”.

КвалиFаFивно MруCачији у оMносу на раније VосFојеће масовне
меMије2, инFернеF своју VривлачносF Fемељи на оXиљу Xрзо, лако
и релаFивно јефFино MосFуVних информација, инкорVорирању
саMржаја осFалих масовних меMија и, најзначајније, Vружању мо-
CућносFи рециVрочне комуникације. Уз VосFојање feedback-а, Mе-
мокраFичнијим Cа чини и сVосоXносF усVосFављања различиFих
FиVова комуникације у оMносу на Xрој учесника комуникациј-
скоC Vроцеса – инFраVерсоналне, инFерVерсоналне, CруVне, ма-
совне, али и комуникације мноCих са мноCима3. Мишљења о мо-
Cућем сFеVену конFроле наM инFернеFом варирају оM оVFими-
сFичних схваFања Mа је Fо сфера VоFVуне слоXоMе комуницирања
(која су VоVрилично узMрмана најновијим сазнањима о наMCле-
Mању саMржаја елекFронске VошFе и неких MруCих инFернеF ус-
луCа оM сFране америчке Националне XезXеMносне аCенције) Mо
VесимисFичних Vроцена Mа је слоXоMа и VриваFносF инFернеF ко-
муникација чисFа илузија. ИсFина је највероваFније на VоMјеMна-
кој уMаљеносFи оM ова Mва ексFремна Vола, а VоFврMу овој FврMњи
налазимо у случају Wikileaks. ПоMаци о MиVломаFским и оXаве-

2 Немали Xрој ауFора оMриче инFернеFу VриVаMносF масовним меMијима,
смаFрајући Cа Vрвенцем нове врсFе меMија – вирFуелних (виMи РаMојковић,
МилеFић, 2006). 
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шFајним акFивносFима САД који су Fоком ове афере MосVели на
инFернеF, изазвали су реакцију америчке аMминисFрације која
се може означиFи као инMикаFор моCућносFи конFроле инFерне-
Fа. С MруCе сFране, VоFенцијал инFернеFа као канала слоXоMне,
конFроли неVоMложне комуникације, назначен је уVорним Vоја-
вљивањем „заXрањених” VоMаFака на новим Mоменима шFо, у
крајњој линији, није ни Xило неоVхоMно зXоC оCромноC Xроја Vре-
узимања оXјављених MокуменаFа који су VреVлавили мрежу.

Овако VреMсFављене конFуре инFернеFа као меMија Mовољне су
Mа укажу на VоFенцијал уFицаја инFернеFа на MрушFвене Vроме-
не, VоFенцијал који је у Vуној мери осFварен Fоком „АраVскоC
Vролећа”, Fаласа VроFесFа и Vромена који је заVочео MецемXра
2010. CоMине у Тунису, VоM VоеFичним називом „Револуција ја-
смина”, а VоFом се Vрелио и на MруCе Mржаве северне Африке и
БлискоC исFока. ВиMевши у „АраVском Vролећу” феномен Vоли-
FичкоC Xуђења VоVуF оноC у некаMашњим социјалисFичким Mру-
шFвима, Бжежински заVажа Mа оно „VреMсFавља кумулаFивни
VроизвоM инFеракFивноC и међузависноC свеFа VовезаноC ’ин-
сFанF’ визуелним комуникацијама, као и XунFа млаMих у мање
развијеним MрушFвима, сасFављених оM VолиFички акFивних
универзиFеFских сFуMенаFа и MрушFвено MеVривилеCованих не-
заVослених љуMи који се моCу лако моXилисаFи“ (Бжежински,
2013, сFр. 32).

FACEBOOK РЕВОЛУЦИЈА?

ПроVиFивање улоCе меMија у Vроцесима MрушFвених Vромена
може се вршиFи са више асVекаFа. „ТеореFичари су сложни у

3 ЗнаFно Vре насFанка MрушFвених мрежа какве Mанас Vознајемо, инFернеFу
је VриVисиван овај нови FиV комуникације (виMи Stevens, 1981) који VреM-
сFавља срећан сVој каракFерисFика инFерVерсоналне и масовне комуника-
ције. Док у инFерVерсоналној комуникацији сваки учесник комуникациј-
скоC Vроцеса може узимаFи улоCу и емиFера и рециVијенFа Vорука, Mакле
комуникација је VоFенцијално симеFрична и рециVрочна, масовна комуни-
кација се означава и као комуникација јеMноC са мноCима, Vри чему само је-
Mан има VривилеCовани Vоложај Vошиљаоца, а маса може VримаFи Vоруке
али има мало (или нимало) моCућносFи Mа на њих оMCовори. Комуникација
мноCих са мноCима VоMразумева велики Xрој учесника оM којих свако има
моCућносF равноVравноC учешћа у комуникацијском Vроцесу и као Vо-
шиљалац и као Vрималац Vорука и њену Fехнолошку VреFVосFавку чини
инFернеF. 
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оценама Mа Vажњу FреXа оXраFиFи на Fри нивоа меMијскоC кому-
ницирања: сFрукFурални (Vроучавамо канале и Fокове слања Vо-
руке), Vроцесуални (исFражујемо моFивацију и акFивисFичке
моменFе) и саMржајни (анализирамо саMржај информације и ње-
не ефекFе)” (ЈевFовић, 2003: 34–35). Наравно, ове Fри равни меMиј-
скоC комуницирања можемо разMвојиFи само у исFраживачке
сврхе, јер су исVреVлеFене и сушFински међусоXно условљене,
али Vри размаFрању улоCе меMија у „АраVском Vролећу” указују
нам на које елеменFе FреXа оXраFиFи Vажњу: изXор меMија који
су коришћени као канал комуницирања оM сFране различиFих
учесника MоCађаја о којима је реч, моFивација за уVоFреXу уVраво
Fих меMија, начин и циљеви њиховоC коришћења, оMносно Vри-
маоци на које се рачуна уVоFреXом Fих меMија, и најзаM, саMржи-
на и ефекFи Fако VослаFих Vорука.

Крај зиме у араVском свеFу Vочиње у Тунису јеMним Fра-
Cичним али наизCлеM Xезначајним MоCађајем. МохамеM Буазизи,
27-CоMишњи VроMавац Vоврћа, се, у знак револFа зXоC оMузеFих
колица с Vоврћем и оMXијања VреMсFавника локалних власFи Mа
саслушају њеCов VроXлем, Vолио Xензином и заVалио. Пламен
који је млаMићу окончао живоF Vокренуо је Xуру незаMовољсFва
међу млаMим Тунишанима. Иако сам Xез универзиFеFскоC оXра-
зовања, Буазизи је VосFао симXол оFVора, Vре свеCа, оних који и
VореM високих акаMемских квалификација раMе слаXо Vлаћене
Vослове. Након VочеFноC VовоMа, узроци незаMовољсFва зXоC
Xројних MрушFвених нејеMнакосFи, су се Vојављивали су се јеMан
за MруCим.

СнаCа реакције на Буазизијев чин MовоMи нас Mо уFицаја меMија
на Vроцесе мењања MрушFва. КалеM КуXа (Khaled Koubaa), VреM-
сеMник ИнFернеF MрушFва Туниса указује Mа се Fри месеца Vре
БуазизијевоC самосVаљивања Mесио сличан случај у MруCом Cра-
Mу, „али нико није знао за Fо јер није снимљено. Разлика је овоC
VуFа Xила у Fоме шFо су Буазизијеве слике сFављене на ФејсXук и
сви су их виMели” (Beaumont, 2011. Vрема: Khondker, 2011: 676–
677).

Јасно је Mа национална Fелевизија, чија VоMређеносF инFереси-
ма носилаца власFи није уVиFна, није VоCоMан меMиј за VосреMо-
вање информација о оваквом јеMном MоCађају. Пре оXјављивања
на ФејсXуку, снимци су наVрављени захваљујући моXилним Fе-
лефонима са камерама и, VуFујући оM Fелефона Mо Fелефона, Mо-
Vрли Mо мноCих. „МоXилни Fелефон, као меMиј инFерVерсонал-
ноC комуницирања, оMиCрао је у случају Туниса значајну улоCу,
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ону коју су у Vроменама реалсоцијалисFичких сисFема оMиCрали
масовни меMији” (КраCовић, 2013, сFр. 45). ЕксVресивносF моXил-
ноC Fелефона је MоMаFком камере и инFернеF конекције нарасла
Mо неслућених размера, Fрансформишући Cа у исFински мулFи-
меMиј MосFуVан свима. ИсFовремено, моCућносFи цензуре мо-
Xилне Fелефоније неуVореMиво су мање неCо каM су у VиFању ма-
совни меMији, Vа се моXилни Fелефон може смаFраFи Vравим из-
Xором за MемокраFске MрушFвене Vромене.

У снази и оXиму уFицаја, међуFим, масовни меMији и Mаље
VреMњаче. У раније навеMеној изјави исFакнуFа је улоCа ФејсXука,
шFо је VосFало уоXичајено каMа се Cовори о „АраVском Vролећу”.
ИнMикаFивно је Mа је Fуниска еVизоMа Fаласа Vромена у земљама
БлискоC исFока и северне Африке названа „Facebook револуција”
или „ИнFернеF револуција”. ИнFернеF се сумњичи не само за
учешће у Fоку VоXуне, већ и за Xуђење незаMовољсFва које је Mо
VоXуне Mовело. ЈеMно оM оXјашњења (које у сеXи носи јасну иMео-
лошку VоFку) јесFе Mа је инFернеF VреMсFављао Vрозор у Mру-
шFвени сисFем и начин живоFа сVрам коCа се ауFокраFски ре-
жим у Тунису Vриказивао као неVоMношљив. ПоиCравајући се са
РоXерFсоновом меFафором, Khondker (2011, сFр. 675) у анализи
улоCе нових меMија у „АраVском Vролећу” каже Mа информацио-
не FехнолоCије моCу сFвориFи Fензију између заFвореноC MрушF-
ва и оFвореноC ума.

ДоминанFно месFо у VросFору који оцрFавају меMији и „АраV-
ско Vролеће” свакако VриVаMа MрушFвеним мрежама, инFернеF
услузи коју корисFи највећи Xрој млаMих у свим Mеловима свеFа.
„ДрушFвене мреже јесу значајна VлаFформа за орCанизовање ра-
зличиFих VојеMиначних и CруVних акција, као и за осFварење,
али и сFварање нових VоFреXа љуMи. ДрушFвене мреже VреM-
сFављају VросFор разноврсних инFеракција и у смислу сајXер-са-
раMње, и у смислу сајXер-сукоXа” (ПоVић, 2012, сFр. 191). Током
VроFесFа VроFив МуXарака, јеMан еCиVаFски акFивисFа језCрови-
Fо изражава (на ТвиFеру, наравно): „ФејсXук корисFимо Mа зака-
жемо VроFесFе, ТвиFер Mа их коорMинирамо, а ЈуFјуX Mа кажемо
свеFу” (Khondker, 2011, сFр. 677). ИсFи ауFор навоMи VоMаFак Mа је
у Тунису Vре VочеFка „Пролећа” Xило 2000 реCисFрованих FвиFе-
раша, оM чеCа 200 акFивних, а у исFо време Xрој корисника ФејсXу-
ка је износио Mва милиона. „Хвала нароMу, хвала ФејсXуку” Cра-
фиF је из Туниса који неMвосмислено уVућује на Mва сFуXа VоXуне
и јеMну MрушFвену мрежу чија је Mоминација у орCанизовању Vо-
Xуне неосVорна.
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ДрушFвене мреже се VреM нашим очима Vојављују као нови
VосреMник у инFерVерсоналној, CруVној, али и масовној комуни-
кацији, квалиFаFивно MруCачији оM ранијих масовних меMија, јер
мења некаMашњу неMвосмислену VоMелу улоCа: елиFа као Vо-
шиљалац – (Vасивна) маса као Vрималац Vорука. Поруке саMа мо-
Cу VуFоваFи оM Xило коC за оMређену Fему заинFересованоC Vоје-
Mинца, уз заMовољење минималних услова, а Fо су Fехнолошка
VисменосF и инFернеF конекција. ДрушFвене мреже су VосFале
VуF заоXилажења чувара каVија и инсFруменF MеценFрализације
комуникацијскоC Vроцеса. У условима саMржинске униформно-
сFи класичних меMија, цензуре која се Mанас уCлавном назива
„уређивачка VолиFика” или сFварне ауFоцензуре, маниVулације
или VроVаCанMе, на Vрофилима VојеMинаца акFивних на Mру-
шFвеним мрежама може се наћи Mрукчија слика MоCађаја, они
указују на MрушFвене VроXлеме, оFварају нове Fеме за јавну MеXа-
Fу. Њихова комVараFивна VреMносF лежи у чињеници Mа су нај-
чешће у VиFању неVосреMни учесници MрушFвених MоCађаја о ко-
јима је реч, у Xрзини извешFавања4 и Vревазилажењу несиме-
FричносFи комуникације као кључном неMосFаFку масовних ме-
Mија. Корисници MрушFвених мрежа MовоMе у VиFање улоCу но-
винара као VрофесионалноC извешFача о MрушFвено релеванF-
ним Fемама, селекFора и креаFора Fема које ће исVуњаваFи сфе-
ру јавносFи. „АраVске револуције у Тунису и ЕCиVFу
MемонсFрирале су снаCу мрежа”, ексVлициFни су Allagui и
Kuebler (2011, сFр. 1435–1436). КасFелсовим речником Cоворећи,
Mошло је Mо Vомерања моћи оM Mржаве ка умреженом MрушFву. 

Да нема мноCо разлоCа за раMовање новоосвојеној слоXоMи ко-
муницирања, јасно је већ на MруCи VоCлеM. У случају Туниса оCра-
ничавали су је online цензори и offline Vолицајци. Уз инFернеF, као
најновији у низу меMија значајних за Vроцес извођења MрушFве-
них Vромена, Xило је VоFреXно анCажовање сFаријих масовних
меMија. „Чланови мрежа креирали су револуционарни саMржај
на својим моXилним Fелефонима и MиCиFалним меMијима, и
MисFриXуирали исFи Fај саMржај својим VријаFељима, VороMица-
ма и члановима MруCих мрежа. Ова MисFриXуција саMржаја сFи-
Cла је Mо мејнсFрим меMија и саFелиFских канала, оM којих су не-
ки, нарочиFо Ал Џазира, иCрали значајну улоCу у реMисFриXуцији

4 Информацију о уXисFву Осаме Бин ЛаMена свеFу је Vослао Sohaib Athar, Fви-
Fераш који је чиFав MоCађај VосмаFрао из комшилука. 
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овоC саMржаја Mо већине Тунишана који нису имали VрисFуV ин-
FернеFу” (ИсFо). 

Овиме је MовеMена у VиFање оVравMаносF VриMавањa оMреMни-
це „Twittter”, „Facebook” или „ИнFернеF” револуцијама у араV-
ском свеFу. КомVлексносF оMноса MрушFвених мрежа и класич-
них масовних меMија оCлеMа се у коришћењу VосFова „новинара
амаFера” на MрушFвеним мрежама као извора информација оM
сFране Vрофесионалних новинара, и коришћења нових канала
комуницирања оM сFарих ценFара емиFовања информација, шFо
се очиFује у VрисуFносFи масмеMијских корVорација на ТвиFеру
и ФејсXуку. СFоCа Xи MеFаљна анализа уFицаја нових меMија на
Fок MрушFвених Vромена морала Mа оXухваFи и Fок информација
кроз мрежу и између различиFих меMија. НарочиFо је VоFреXно
VреисVиFаFи каракFер ТвиFера као MрушFвене мреже и њеCову
улоCу у овом конкреFном случају. ЊеCовo сврсFавање у реM
MрушFвених мрежа са свим њиховим каракFерисFикама MовоMи
се у VиFање зXоC FоCа шFо, за разлику оM сроMних инFернеF услу-
Cа, „XлоCовање и ТвиFер не VоMсFичу рециVрочно Mељење”
(Lotanetal, 2011, сFр. 1379). ТвиFер VреMсFавља мрежу за Mељење
информација у којој VосFоје суXјекFи Xоље Vозиционирани оM ос-
Fалих који својим уFицајем моCу оXликоваFи Fок информација.
ПраFећи информације оXјављене на ТвиFеру које укључују
скраћене ознаке (hashtags) #sidibouzid или #jan25, као и кључне ре-
чи tunisia или egypt, Mакле оне које се оMносе на VоXуне у Тунису и
ЕCиVFу, CруVа исFраживача (Lotanetal, 2011) је уFврMила неколико
каFеCорија учесника у комуникацији. РезулFаFи су Vоказали Mа
чак Fрећину учесника чине орCанизације, Vре свих масмеMијске
корVорације и MруCи економски суXјекFи, шFо је важно имаFи у
виMу зXоC начина на који орCанизације комуницирају са јавно-
шћу (сFраFешки, сисFемаFски, чешће неCо VојеMинци и циљано).
Такође, Vрофесионални новинари су VосреMсFвом својих ТвиFер
налоCа Xили акFивни учесници комуникације. То Xаца сенку
сумње на сVонFаносF комуникације и Fокова формирања јавноC
мњења о „АраVском Vролећу”. И MруCи ауFори (Allagui и Kuebler,
2011) уочавају нејеMнозначносF улоCе коју су MрушFвене мреже
оMиCрале и VоMршку XлоCера и меMијских корVорација. ДрушFве-
не мреже су VреMсFављале „корисно среMсFво” , али ценFрално
месFо у „АраVском Vролећу” VриVаMа конвенционалним меMији-
ма, смаFра Khondker (2011, сFр. 677) и, наравно, онима који њима
уVрављају.
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ЗнаFно Vре „АраVскоC Vролећа” изнеFе су FврMње Mа „Mа Xи хо-
ризонFалне мреже комуникација, VоVуF инFернеFа, имале зна-
чајан уFицај на већину VоVулације, VоFреXан им је Vренос VуFем
масовних меMија, као шFо је Xио случај са Mифузијом слика Fор-
Fуре у АXу ГраиXу” (Arsenault & Castells, 2006, Vрема: Khondker,
2011, сFр. 678), шFо нас враћа на уFицај Fелевизије на MрушFвене
Vромене, конкреFно на „АраVско Vролеће”. Иако Xрој корисника
инFернеFа, нарочиFо MрушFвених мрежа, раVиMно расFе, овај ме-
Mиј и Mаље има оMређене неMосFаFке у оMносу на Fелевизију. Пре
свеCа, корисници инFернеF услуCа су уCлавном млаMи љуMи, Mок
је сFаријих још увек сразмерно мало, изузимајући најразвијеније
Mржаве. Такође, Fехничко-Fехнолошке VреFVосFавке инFернеF
комуникације нису осFварене, макар не у VоMјеMнакој мери, у
свим Mеловима свеFа. УслеM свеCа навеMеноC, инFернеF можемо
означиFи и као извор нових MрушFвених нејеMнакосFи. Даље,
уоXичајено је у већини форми комуникације VуFем инFернеFа
коришћење наMимака, оMносно VсеуMонима, Vа се извори овако
VосреMованих информација смаFрају неVоузMаним. То оFвара
VросFор Xројним злоуVоFреXама, али и смањује сFеVен Vоверења
и, VослеMично, уFицаја Vорука у инFернеF комуникацији. Још јеM-
но оM VиFања које се намеће јесFе: уколико је моћ инFернеFа, Vо-
сеXно MрушFвених мрежа, заисFа Fолика колика им се VриMаје у
вези са „АраVским Vролећем” каMа се оно означава као револу-
ција оMозMо5, зашFо Xи носиоци моћи, VоM чијом конFролом су
конвенционални меMији, VреVусFили Fако снажно среMсFво уFи-
цаја? И Mа ли су Cа заисFа VреVусFили онима који моCу VреM-
сFављаFи VоFенцијалну оVасносF Vо усVосFављени сисFем
MрушFвених нејеMнакосFи?

У случају „АраVскоC Vролећа”, оXјекFивно извешFавање Vо-
среMсFвом националних меMијских кућа, Xило је илузорно оче-
киваFи, сFоCа су за VоXуњенике MрушFвене мреже VреMсFављале
оMCоварајућу алFернаFиву. Али у савременом свеFу који оXеле-
жавају CлоXализацијски Vроцеси, у циљу VоMршке MрушFвеним
Vроменама већеC оXима, није Mовољан уFицај на јавно мњење у
националним Cраницама, већ је VоFреXно оXезXеMиFи VоMршку у
свеFским оквирима. Државне Cранице су VосFале Vорозне за Vро-

5 И сам Fермин „револуција оMозMо” саMржи у сеXи VроFивречносF. Револуци-
ја је увек оMозMо, VошFо насFаје у FренуFку каMа се ексVлоаFисана класа Vо-
Xуни захFевајући Vромену VроизвоMних и на њима заснованих MрушFвених
оMноса, а чему сисFем више не може Mа се VрилаCоMи. С MруCе сFране, Fеоре-
Fичари Vишу о Mржавном уMару оMозCо или оMозMо (виMи Симеуновић, 1991).
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Fок љуMи, роXе, каVиFала, и CоFово VоFVуно VроVусFљиве за Fок
информација. Како су националне меMијске куће, Vо Vравилу,
VоM конFролом влаMајућих елиFа, весFи о VоXуни су Vреко Mржав-
них Cраница VуFовале захваљујући CлоXалним меMијима, Vре
свеCа Fелевизији Al Jazeera. РеVорFери ове Fелевизије су неVресFа-
но VраFили Mешавања у Тунису и слали реMовне извешFаје које су
CлеMаоци у већем Mелу свеFа моCли Mа VраFе, а уколико и нису,
MруCе меMијске куће су ове извешFаје Vреузимале и емиFовале у
оквиру својих VроCрама. БуMући Mа је уFицај масовних меMија
оXрнуFо сразмеран VросFорној уMаљеносFи корисника оM MоCађа-
ја који је меMијски VосреMован, Al Jazeera VосFаје јеMан оM значај-
них чинилаца Fока „АраVскоC Vролећа”. „Изузмемо ли неVосреM-
не учеснике FунискоC ’АраVскоC Vролећа’, за CоFово све осFале
који су своје мишљење о њему изCраMили можемо рећи Mа су Cа
изCраMили VоM VоFVуним уFицајем масовних меMија, VосеXно
ИнFернеFа и Al Jazeera-е” (КраCовић, 2013, сFр. 46).

РЕВОЛУЦИЈА?

РазмаFрање улоCе меMија у осFваривању „АраVскоC Vролећа”
значајно је из више разлоCа. Осим уVознавања улоCе меMија у
формирању мњења и, VослеMично, Fока MрушFвених Vромена,
расвеFљавање FиVова меMија и начина њиховоC коришћења оM
сFране различиFих учесника MоCађаја указује и на каракFер Vро-
мена о којима је реч. 

ПосвеFимо ли Vажњу саMржајном асVекFу меMијскоC комуни-
цирања, намеће се неколико VиFања. Слика „Пролећа” у свеF-
ским меMијима Vриказује револуцију оMозMо, нароMну VоXуну
VроFив ауFокраFскоC режима, VоXеMу слоXоMе и MемокраFије и
оFварање земаља Vрема свеFу. Национални меMији исFи MоCађај
осликавају као Fероризам, финансијски VоFVомоCнуF из ино-
сFрансFва, у циљу усVосFављања Vослушничке влаMе која ће Mо-
зволиFи ексVлоаFацију Mомаћих ресурса. ТерорисFи или револу-
ционари, Cрађански раF или сFрана инвазија, само су неке оM Mи-
лема које оVречни извешFаји изазивају. МасмеMијско маниVули-
сање речју и сликом, VроVаCанMа и Mезинформације, VраFиле су и
овај Fалас Vромена. ГлоXалне ТВ куће, Vо раније уFврђеном начи-
ну раMа, нуMе CлеMаоцима формиран суM – араVски револуциона-
ри се Xоре за моCућносF MрушFвеноC развоја Vо узору на ЗаVаM.
С MруCе сFране, међу Xорцима за „заVаMни моMел уређења” Xило
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је и верских фунMаменFалисFа, XомXаша самоуXица, а резулFаF
еCиVаFске еVизоMе „Пролећа” је Mолазак на власF VокреFа „Му-
слиманска Xраћа”, Mок је у ЛиXији у Fоку Vлеменски раF. Социо-
VолиFички конFексF MоCађаја у Fелевизијским извешFајима није
нашао своје месFо. Снимци и слике који су VрезенFовани CлеMа-
оцима Fакође су VраFила више неCо уVиFна Fумачења (VоVуF
оноC о наVаMу на зCраMу војне оXавешFајне служXе Сирије оM сFра-
не XомXаша-самоуXице, VриVаMника АсаMовоC личноC оXезXеђе-
ња). Чињеница Mа су VроFесFи орCанизовани уз Vомоћ MемокраF-
скоC меMија какав је инFернеF Xила је Mовољна Mа се „АраVско
Vролеће” оквалификује као „Fалас MемокраFских Vромена”. Ме-
ђуFим, уVоFреXа нових информационо-комуникационих сисFе-
ма за орCанизовање VроFесFа још увек не „рефлекFује или MикFи-
ра сушFинску VрироMу (социоVолиFичку, вреMносну и иMеоло-
шку) и конFексFуалне форме Fаквих VроFесFа. Ова среMсFва и
FехнолоCије корисFе различиFе социоVолиFичке снаCе у разли-
чиFим конFексFима, у расVону оM секуларних левичарских син-
MикаFа, реформисFичких и раMикалних исламисFа (као у Бахре-
ину и Сирији), Mо Mесничарских VоVулисFа и националисFа”
(СFеVанова, 2011, сFр. 6). ИсFи ауFор навоMи Mа, и VореM FоCа не
FреXа VрецењиваFи улоCу нових меMија ниFи исFи моMел уFицаја
некриFички VројекFоваFи на MруCе реCионе. Наиме, масовне Vро-
FесFе инициране VуFем MрушFвених мрежа, Fешко је очекиваFи у
Ираку или АвCанисFану у којима је 2010. CоMине Xило 1.1%, оMно-
сно 3.4% корисника инFернеFа. И међу земљама „АраVскоC Vро-
лећа” VосFоје знаFне разлике у Fом VоCлеMу – 2010. CоMине инFер-
неF услуCе је корисFило 21% сFановника ЕCиVFа и 34% сFановника
Туниса насVрам 88% у Бахреину. Дакле, Бахреин, у коме је online
сFановника више неCо у СјеMињеним Америчким Државама, ис-
кусио је масовне VроFесFе Vаралелно са Јеменом који је на Mну
лисFе земаља Vо уVоFреXи инFернеFа (ИсFо). Ове чињенице Mово-
Mе у VиFање улоCу нових меMија и, Mонекле, каракFер сVровеMе-
них Vромена. Да Xи инFернеF оMиCрао улоCу која му се некриFич-
ки VриVисује у смени влаMајућих сFрукFура у араVским земља-
ма, неоVхоMно је исVуниFи још неколико услова. ПореM раније
навеMених оCраничења инFернеFа, VоFреXно је узеFи у оXзир сFе-
Vен VоMршке који носиоци власFи имају. И на овом VиFању изра-
њају знаFне разлике између Туниса и ЕCиVFа, с јеMне сFране, и Ба-
хреина, Сирије и ЛиXије, с MруCе. Такође, Vросечан Vрофил кори-
сника инFернеFа VреMсFавља млаMоC, оXразованоC човека, Vа је за
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VокреFање револуционарних Vромена значајан уMео ове каFеCо-
рије у укуVној VоVулацији. 

Након VочеFноC Cлорификовања „АраVскоC Vролећа” као рево-
луције VокренуFе на Fемељу нових MемокраFских сисFема кому-
никација, у озXиљнијим анализама је Xачена сенка сумње и на
Mоминацију нових канала комуникације и на реализацију њихо-
воC MемокраFскоC VоFенцијала. „Илузија је VомислиFи Mа су
’араVска Vролећа’ или ’јасмин револуције’ VроисFекле из снаCе
инFернеFа или MрушFвеноC акFивизма на мрежама. Снажна ме-
ђунароMна VоMршка САД и њој наклоњених Mржава омоCућила је
симVаFије CлоXалних меMија, који су својим нараFивима оXезXе-
Mили VрисFанак уFицајне јавносFи за Mаље акције” (ЈевFовић,
2013, сFр. 345–346).

Уколико је FврMња Mа је Mо револуционарних Vромена Mошло у
араVским земљама VоMложна криFици, оVравMано је FврMиFи Mа
смо свеMоци револуције – на Vољу комуникација, револуције
чије је „АраVско Vролеће” Xило јасна манифесFација. СFворен је
„нови сисFем масовноC комуницирања изCрађен на сVоју инFер-
акFивне Fелевизије, инFернеFа, раMија и сисFема моXилних ко-
муникација”, смаFра КасFелс (2011, Vрема: Khondker, 2011, сFр.
678) , назвавши овај сVој коришћен оM сFране VоXуњеника „кому-
никацијом XуMућносFи”. „ИнFеракција између оXесVрављене,
али VолиFички свесне млаMе VоVулације и Fехнолошке револу-
ције на Vлану комуникација VреMсFавља саMа важну CеоVолиFич-
ку реалносF” (Бжежински, 2013, сFр. 38). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

МеђузависносF меMија, нарочиFо масовних меMија, и MрушFве-
них Vромена манифесFовала се мноCо VуFа кроз исFорију. Песма
„Grandola Vila Morena” емиFована на јеMној лисаXонској раMио-сFа-
ници Xила је знак за VочеFак MржавноC уMара 1974. CоMине. Сним-
ци CNN-а са FрCа Тјенанмен, извршили су уFицај на Fок VоXуне, а
„Vријем Fелевизијских VроCрама заVаMнонемачке Fелевизије у
ИсFочној Немачкој оMиCрао [је] кључну улоCу у рушењу ЗиMа”
(Бал, 1997:58). У Fом смислу „АраVско Vролеће” није Mонело ни-
шFа ново осим врсFе меMија који су оMиCрали кључну улоCу у
иницирању, коорMинирању и Fоку VоXуне. УоXичајено каракFе-
рисање Vромена у араVским земљама као „ИнFернеF револуци-
је” указало је на њеCов MоминанFни Vоложај међу меMијима који
су служили као среMсFво XорXе суVроFсFављених сFрана у сукоXу.
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„СлоCани се Xрзо шире оM НеVала Mо Боливије, као и оXојене ешар-
Vе оM Ирана Mо ТајланMа, слике VаFње оM Сарајева Mо Газе и FакFи-
ке урXаних MемонсFрација оM Туниса Mо Каира – све Fо Xрзо Mола-
зи на Fелевизијске и комVјуFерске екране широм свеFа. За-
хваљујући овим новим среMсFвима комуникација, масовна Vо-
лиFичка аCиFација саMа укључује зајеMничка искусFва са разли-
чиFих CеоCрафских VоMручја” (Бжежински, 2013, сFр. 36).

ИнFернеF VреMсFавља квалиFаFивни скок у оMносу на масовне
меMије, и за разлику оM њих, он није ценFрализован, хоризонFал-
но је сFрукFурисан, MемокраFичнији и мање VоMложан конFроли.
БуMући Mа је он, са Xројним услуCама које Vружа, у VоXуњенич-
ким акFивносFима оMнео VреваCу наM осFалим меMијима, намеће
се схваFање „Пролећа” као револуције оMозMо, као исFинске Mе-
мокраFске Vромене. Дакле, ИнFернеF је слоXоMан и MемокраFи-
чан, Vа је сFоCа и „ИнFернеF револуција” VозиFивна MрушFвена
Vромена у Vравцу слоXоMе и MемокраFије. Овако CруXо VојеMно-
сFављен закључак нужно значи VревиM мноCих каракFерисFика
инFернеF комуникације и мноCих асVекаFа VоXуна и VроFесFа
који су VоFресли земље БлискоC исFока и северне Африке. 

ИнFернеFу су инхеренFна Xројна оCраничења, Xрој и MисFриXу-
ција корисника (Vо реCионима и MрушFвеним класама) јеMно је
оM најзначајнијих. КриFика иMе и на рачун најVоVуларнијих ус-
луCа на мрежи као VроMукFа оMређених националних Mржава чи-
јим инFересима и служе, као и Mа нас илузијом VриваFносFи коју
Vружа, комуникација VуFем ИнFернеFа чини рањивим на оFкри-
вање информација које Xисмо желели Mа заMржимо за сеXе, и Mа
ју је моCуће сVречиFи или оCраничиFи (ШFамXук, 2010, сFр. 149–
150). ОCраничен VрисFуV инFернеFу за сFановнике Северне Коре-
је, укиMање инFернеF Mомена сајFу Викиликс, афера СноуMен, не-
ке су оM VоFврMа изреченоC. Промена улоCа емиFера и рециVије-
наFа која оFежава конFролу инFернеFа и Vомерање моћи „оM Mр-
жаве ка умреженом MрушFву” не искључује моCућносF њеCове
инсFруменFализације у циљу осFварења неких VарFикуларних
инFереса. 

Јавно мњење, у земљама које су се суочавале са Vроменама, Xи-
ло је VреMмеF инFервенција, с јеMне сFране, националних меMиј-
ских кућа, а с MруCе, VоXуњеника и њихових канала комуника-
ција – моXилних Fелефона, Facebook-а и Twitter-а. „СвеFско јавно
мњење или, Vрецизније речено, јавно мњење у MруCим земљама
које су Xиле заинFересоване за Mешавања на северу Африке и
Блиском исFоку, креирано је Mеловањем CлоXалних меMија”, a у
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оXа случаја „изосFала је јавна MеXаFа, сукоX оVречних мишљења,
суочавање арCуменаFа и VроFиварCуменаFа, шFо је VосFала Vрак-
са CлоXалноC MоXа. ’ВирFуелно се наMмеће с Mоказивим’, Mа циFи-
рамо сVецијалноC извешFача Mомаће ’ПолиFике’ из Сирије (05. 08.
2012), и оMноси VреваCу, ако смемо Mа MоMамо” (КраCовић, 2013,
сFр. 50).
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SUMMARY A CRITICAL CONSIDERATION OF THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS 
IN THE ARAB SPRING6

Mass media play a role in social changes by influencing the public
opinion during phases of preparation, implementation and justifica-
tion of performed changes. Social changes in the global age, especially
those of greater scope, are hardly imaginable without the role of mass
media. Mass media as an instrument of influence over public opinion
is used in both cases – when a change goes from “down” or from “up”.
With regards to the changes initiated by the power holders, the
means of impact usually used are classic mass media- newspapers, ra-
dio, television, and more often, Internet. However, in cases when the
initiators of changes are on lower levels of social hierarchy, the first
choice is Internet due to its accessibility and decentralized structure. 

Internet had demonstrated its influence on social changes earlier,
but that influence was especially visible during the “Arab spring”. The
“Arab spring” is a collective name for a wave of protests and changes
which sparked in Tunisia in December 2010 and spilled over to other
countries of the northern Africa and Near East. Egypt, Syria, Bahrain,
Sudan, Libya, Morocco, Yemen, Algeria are some of them. 

Due to their prominent role in dissemination of information, the
Tunisian episode of the “Arab spring” is called Facebook revolution or
Internet revolution, which clearly indicates which media and social
networks had played key role in change of government in Tunisia.
Mobile phone, being media of interpersonal communication, have
also played significant role in case of Tunisia, the same role mass me-
dia had in changes of real-socialist systems. Development of new te-
chnologies and their application in field of communication means
have revolutionized the communication process.

Naturally, television has also played its role in the “Arab spring”.
Bearing in mind that national media services are mostly controlled by
the governing elite, the news on rebellion in Tunisia were spread
through global media, primarily through AlJazeera. 

6 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.
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In conclusion, althought media, especially internet with its social
networks, played significant role in „Arab spring“, we must not over-
state its impact and base our judgement of social changes in the Arab
world on the sort of media used during it.

KEY WORDS: the media, Internet, social networks, the Arab Spring,
the social changes.


