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  مصر  اجتماعی جنبش در اینترنت نقش بررسی

 
 931 /4/6: تاریخ دریافت * جواد صالحی سید
 931 /  / : شپذیر تاریخ   1 زاده فرج ایوب

 9بخش فرح عباس
 

 كیدهچ

جنبش اجتماعی اخیر مصر است که سرانجام در ژانویه  هدف از این پژوهش، بررسی نقش اینترنت در
هاا  جدیاد اراباا ی    هاا  اخیار، انااور    در سال. شد مبارک حسنیموجب سرنگونی دولت  1111
هاا   ج اقدام جمعی و سازماندهی جنابش ها  اجتماعی اینترنتی به منابعی مهم برا  بسیویژه رسانه به

هاا  اخیار در خاورمیاناه عربای و شامال ااریقاا باا         جنابش . اندشده اجتماعی در سراسر جهان ابدیل
ها  جدید ارابا ی، شکلی جدید از انقالب، جنابش و بسایج مردمای را در ایان     گیر  از اناور  بهره

انچاه در ایان   . احیاا  حقاوخ خاود شادند     گذاشت و مردم در این کشورها خواستار نمایش منطقه به
هاا    خصاو  اینترنات و شابکه    هاا و باه  شد، رسانهمی ار از همه دیدهار و اأثیرگذار ها پررنگجنبش

ها ایفا کردناد و از یا     ها نقش مهمی را در این جنبش اجتماعی ان است، زیرا از بدو شروع اعتراض
بخشی باه   ها  مختلف، سبب سرعتاشتن قابلیتدیگر با د ازسو بخشی به مردم و  سو موجب اگاهی

هاا    هاا  باگرر رساانه   عقیده بر این است که شبکه. ها و گسترش ان در سطح منطقه شدند اعتراض
هایی قدرامند ظاهر شدند که باه  عنوان کانال ها  شخصی بهبوک، اوییتر و وبالر اجتماعی مانند ایس

فااهیم االاالحاس سیاسای، بسایج شاهروندان بارا        مردم مصر در عبور از سانسور دولتی، گسترش م
عناوان منبعای مهام بارا  اقادام جمعای و ساازماندهی جنابش          هاا  سیاسای باه   شرکت در اعالیات 

 .رسانند یار 

 .بوکها  اجتماعی، ایسجنبش اجتماعی، مصر، اینترنت، شبکه: واژگان كلیدي

 ................................................................................................................................................................  
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 مقدمه

ها  اقتصاد ، سیاسی و اجتماعی  ر همه عرالهبه بعد، استفاده از اینترنت د 1991از نیمه دوم دهه 

به دلیل اأثیرهاا   . یاات یااته و اا حدود  در کشورها  در حال اوسعه گسترش در کشورها  اوسعه

اگااهی  »، «دهکاده جهاانی  »: االاالحاای مانناد   ها  گوناگون،اگاینده اینترنت در جهان امروز از زاویه

شود که سیاست بر باال  می امروزه گفته. است یااته ادمی  رواجدر محاال اک« پایان جغراایا»و « ا سیاره

ا  کند و با گسترش استفاده بازیگران جامعه مدنی در سطوح اروملی، ملای، منطقاه  می ها حرکترسانه

شاود  ها  سیاسی، اهمیت این القی بیشتر اشاکار مای   اارینی ان در اعاملو جهانی از اینترنت و نقش

 .(11 183:1سردارنیا، )

در عصر حاضر در دنیا  ارابا اس و ا العاس، ااصال به شبکه جهانی اینترنت باه االالی حیااای    

ا  و جهاانی  استفاده از اینترنت باعث ایجاد پیوند میان سطوح مختلاف ملای، منطقاه   . است شده ابدیل

روز  وزباه هاا را ر  ها  اکنولوژی  و ارابا ی ازجمله عواملی هستند که اقتدار دولتانقالب. است شده

ها نیستند بلکه ناوعی   ور الرف، گیرنده و واردکننده پیام ها  دوران جدید بهانسان. کنندارمی ضعیف

هاا  در این عصر، دولات . دارد ها میان انها وجوداراباط و کنش متقابل در جریان انتقال ا العاس و داده

ها کاه اسامان   دلیل وجود رسانهساز  برا  مردم خود، به نقش قالب خود را در هنجارساز  و ارزش

شبکه جهانی اینترنت، بارزارین نمونه ایان گفتاه اسات     . اندداده نوردند، ازدست کلیه کشورها را درمی

که ی  ارد در منگل خود نشسته، قادر است ارابا ی بسیار سریع با دیگر کاربران اینترنتای   زیرا درحالی

هاا، درون یا  کشاور باعاث     استفاده از رساانه . قرارکندانها درون کشور، بلکه در سرااسر جهان بر نه

اشنایی مردم با اوضاع و زندگی دیگر مردم جهان و اقاضا  استانداردهایی بهتر برا  زندگی از ساو   

اار   ها، سریع ها  اجتماعی و اعتراضشود و همچنین جنبشاند، میبه انچه در گذشته داشته انها نسبت

 .گیرندمی ه گذشته انجامب ار نسبتو در زمانی کوااه

مصر یکی از کشورهایی است که به دلیل ااگایش جمعیت جوان و احصیلکرده، استفاده از اینترنت 

هاا  اعتراضای و   در ایان کشاور، جنابش   . اسات  ها  اجتماعی در ان رشاد اصااعد  داشاته   و شبکه

اناد و از میاان    باوده  است که از شیوه حکمرانی دولت ناراضی اجتماعی مختلفی از گذشته وجودداشته

هایی جدید کاه اللاب از جواناان مصار      در دهه اخیر، جنبش. برد المسلمین ناماوان از اخوانانها می

گراات کاه اینترنات،     اوریال شاکل   6جنبشی به ناام   1111ویژه از سال  وجودامد، به شد، بهمی اشکیل
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کردند  بر ایان اساا     می   خود را اعالمهاارین وسیله ارابا ی انها بود و از این  ریق، نارضایتی مهم

در این پژوهش، سعی بر این بوده اا  نقش مهم اینترنت را با وجود دالیل مختلف اجتماعی، اقتصااد   

وجوداورد، در جنبش اجتماعی اخیر مصار کاه موجاب سارنگونی      ها را به و سیاسی که زمینه اعتراض

شاوند  هاایی کاه مطارح مای     و ، پرساش در ایان خصا  . شد، مورد بررسی قاراردهیم  حسنی مبارک

 :اند از عبارس

ها اا چه میگان بر جنبش اجتماعی اند و این ظرایت ها  اینترنت کدامها یا ظرایتارین قابلیت مهم -1

 ؟انجامید، اأثیر داشته مبارکاخیر مصر که به سقوط 

سی و چه خاارج از ان  ها  سیا سهم رهبران، اعاالن سیاسی و مدنی وجوانان چه وابسته به جریان -1

اسات؟ ااا چاه     ها  مورد استفاده اینترنت اا چه اندازه بودهدر جنبش اخیر مصر با اوجه به قابلیت

هاا  بوک، اوییتر، یوایوب و وباالر  ها  اجتماعی مانند ایسها  رسانهحد، اعاالن مصر  از شبکه

 ؟کردند این جنبش استفاده عنوان ابگارهایی برا  سازماندهی و ایجاد اگاهی بسیج سیاسی در به

اینترنات از  : یابناد  مای  الاورس زیار ساامان    ها  احقیق باه  ها  یادشده، ارضیه در پاسخ به پرسش

سااز ،  ها، گروها  خبار ، پسات الکترونیا  و پتانسایل بااال  شابکه      سایت هایی مانند وبقابلیت

عناوان   هاا بااالبود و باه   ابلیات مند است که در جنبش اجتماعی اخیر مصر، میگان استفاده از ایان ق  بهره

 .کرد ها در مصر عمل دهی میان معترضان و گسترش اعتراضساز  و اراباطعاملی مهم در اگاه

رسد که میگان اساتفاده اعااالن سیاسای و جواناان از     نظرمی همچنین درخصو  با پرسش دوم، به

چنین ااگایش جمعیت جوان و هم اینترنت در جنبش اجتماعی اخیر مصر به دلیل دسترسی اسان به ان

 . استروش پژوهش، ابیین علی و روش احلیل ثانویه داده. است زیاد بوده

 مفهومی تحقیق چارچوب نظری و -الف

شناسی، هرگوناه کوشاش جمعای بارا  پیشابرد مناااع        جنبش اجتماعی در االطالح دانش جامعه

، جنابش  باااامور  .رسمی استمشترک یا اأمین هدف االلی از  ریق عمل جمعی خارج از حوزه نهاد 

ا  که خود، بخشی از اجتماعی را کوشش جمعی برا  پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی در جامعه

ها  اجتماعی، ها  جنبشکند که یکی از خصلتمی کند  همچنین بیانمی دهد، اعریفمی ان را اشکیل

اساانی   گونه عضویت مانظم یاا باه    یچبودن انهاست که در ان ممکن است ه یااته خصلت کمتر سازمان

نباشد یا چیگ  مانناد داتار یاا ساتاد مرکاگ       ( گونه کارس حگبی یا حق عضویت هیچ)قابل اشخیص 
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 .( 6 86:1بااامور، )باشد  وجودنداشته

 :گفت اوان ها  کالسی  می ها  جدید و جنبش در امایگ جنبش

گی به  بقه یاا گاروه خاا  مانناد  بقاه      ها  کالسی  از ماهیت  بقاای  یا ابگار  و وابست جنبش -

محور، جمعی و لیروابسته به گاروه اسات    که نوع جدید ان، هویت مند بودند، درحالی کارگر، بهره

 .(11 186:1سردارنیا، )

کشید که از پایتخات  می ها  پیشراته امروز  روزها  ولها  قدیم برخالف خصلت اناور  جنبش -

 .ها برسندبه شهرستان

اناد و از ان  ریاق باه    ها  نوین ارابا ی وابستهویژه اناور  شدس به رسانه، به ا  جدید بهه جنبش -

هاا  کالسای  باه     که جنابش  اورند درحالی می ها و مشارکت در سطح جهانی رو  بسیج اعتراض

 .چهره وابسته بودند به ها  جمعی و ارابا اس چهرهرسانه

ها  اجتمااعی اینترنات و   ها از  ریق شبکه را  اعتراضها  جدید، اراخوان باز ویژگی بارز جنبش -

انتشار سریع اخبار در سطح وسیع است و درنهایت، ااگایش گردش ا العاس موجاب گساتردگی   

 (Khalife,2011).شود ها میبیشتر جنبش

ا  از عمال، ماورد اساتفاده     ها  اجتماعی، مفهومی اسات کاه اللاب بارا  اوالایف دوره     جنبش

عنوان ارایند  از بازیگران اجتماعی باا هادف    ها  اجتماعی را به، جنبش(1119) ستلگکا. گیردقرارمی

، انااور  ا العااس و ارابا ااس را    مانوئل کاساتلگ . کندمی اوالیف( هااغییر در ارزش)اغییر ارهنگی 

، (راااگا االس و نارم ماشین)ها  همگرا در میکروالکترونی ، محاسباس ا  از اناور مجموعه»عنوان  به

   .(CastellS,1996:30) «کندمی ارابا اس راه دور، رادیو و الویگیون و اپتوالکترونی  اعریف

کرد که در انگلیسی حوزه  ، مفهومی را مطرحیورگن هابرما ایلسوف المانی،  1961در اوایل دهه 

رک اسات  به عقیده و ، جوهره مفهوم حوزه عمومی، استفاده از اضایی مشات . شودمی خوانده 1عمومی

هاا   هاا  گروهای و نیاگ اعامال    پذیر باشد  بنابراین رساانه گیر  ااکار عمومی در ان امکانکه شکل

اندرو اینترنت براسا  بیان (. 16 36:1دارنلی، )گنجند اجتماعی بین ارد  از  ریق اینترنت در ان می
: است از ، عبارسی جدیدهای ارتباطدولت، شهروندان و فناوری: های اینترنتسیاستدر کتاب  چادویش

یا  محلای، ملای و جهاانی انااور        چند و چندبه چند، چندبه به ی ، ی  به ها  ی ا  از شبکهشبکه

نسبت کم بارا  ورود باه    نسبت باز و با موانع به ها  به ا العاس و ارابا اس، با استانداردها و پرواکل

 ................................................................................................................................................................  
1 . Public arena 
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یا  اسات،    باه  ا  یا  ارابااط رساانه   ا  از یا   ی  اما  الفنای، نموناه   (Chadwish, 2006:7). ان

. چناد اسات   باه  ا  یا  ی  اراباط رساانه ( رادیو مانند الویگیون و)ها که پخش معمولی رسانه درحالی

چند  ار از همه، چندبه چند و مهم به ی ، ی  به اوانند عملکرد  مانند ی  ها  جدید اجتماعی میرسانه

 .(Shirky,2008: 86–87)باشند به معنا  ارابا ی داشته

هاا   چند در رساانه به  ور کامل، برخالف مدل ی  اش، بهاینترنت با وجود کستردگی و پیچیدگی

هاا  گروهای   پخش همگانی  قدیمی است  اما دارا  قابلیتی است که ازاسا ، ان را از دیگار رساانه  

اعاملی است که  کند و ان، این است که همواره دارا  پتانسیلی اعاملی است و همین پتانسیلمتمایگمی

هاا    اینترنات دارا  ساایت  (. 16 16:1دارنلی، )کند می زمینه اغییرها  اجتماعی و اقتصاد  را اراهم

 :اند از ارین انها عبارس ها  ازاد مختلفی است که ازجمله مهم ها و شبکه اجتماعی، وبالر

  یا عنوان  به 1بررمارک زوکردر دانشگاه هاروارد اوسط  1113ه یاور 3 بوک در سی  ا1بوکسیا

شد  این  انداز  انحصار برا  دانشجویان دانشگاه هاروارد راه به  (SNS)ی اجتماع  هات شبکهیسا وب

ها  اجتمااعی رو   ها  شبکهارین سایتارین و پراستفاده ارین و معروف از بگرر سایت، امروزه وب

بوک با دیگار   کاربران ایس. داشت میلیون کاربر اعال 111حدود  1111بوک اا سال ایس. اینترنت است

اعضاا    8«دیوارهاا  »انهاا و نوشاتن رو    « تیوضع» یروزرسان با به 3«بوکی دوستان ایس»کاربران یا 

کااربران قاادر باه سااختن و پیوساتن باه       . ها  مستقیم شخصای در اعامال اسات،   دیگر یا ارسال پیام

. هاا هساتند   هاا و اایلم  و ارساال عکاس  ها  ها  مورد عالقه، مانند الفحاس، جستجو برا  اما  گروه

مند   بوک با بهره ایس. ایدشمارمی بوک درواقع، مجلسی از دوستان و اشنایان ی  کاربر به محیط ایس

ا  به مجموعه دوساتان  دهد در هر لحظه دوستان اازهمی کاربران اجازه به از امکان عضوگیر  پرشمار،

هاا  شبکه و بیگانه اعضا  هم دوستان، دوستان دوستان، ها هبوک، شامل گرو کاربران ایس. خود بیفگایند

 .(Kirkpatrick, 2011: 30-41, 275-285)شوند می

هاا   اارین ساایت   کارد نیاگ باه یکای از باگرر      کار الازبه 1116اوییتر که در مار  سال   6اوییتر

که شما را به اخارین  رسانی زمان واقعی است  اوییتر، شبکه ا الع. است شده ها  اجتماعی ابدیل شبکه

 ................................................................................................................................................................  
1 . Facebook   
2 . Mark Zuckerberg 
3 . social networking site 
4 . Facebook  friends 
5 . Facebook   
6 . Twitter 
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کناد  ایان ساایت باه کااربران خاود       مای  یابیاد، متصال  ا العاس درخصو  انچه جالاب اوجاه مای   

شوند، منتشارکنند کاه    می نامیده« اویت»حرف یا کاراکتر را که  131ها  کوااهی اا  دهد اا پیام می اجازه

کردن ی  کااربر دیگار، شاخص     المنظور دنب به .شوند ناشر خوانده« پیروان»اوانند اوسط دوستان یا می

روز از برخی اعالیات کناونی    ها  بهمحدوده این پیام. بگذارد اشتراک ها  خود را بهباید اوییت یا واژه

گذار  حقایق علمی یا اخبار سیاسی، همچنین دسترسای باه لینا      اشتراک اا به( مانند الرف البحانه)

اوردن ایان امکاان بارا      االالی ااوییتر، ااراهم    هادف . سازدپذیرمی شده را امکان ها  جاساز رسانه

گاذرد، در  سادگی انچه را در ا رااشاان مای   کاربران است که کاربران اینترنتی بتوانند در هر لحظه و به

ها  بسیار کوااه، با اوجه به عملکرد ان، یعنی انتشار ا العاس در قالب پیام. اضا  مجاز  منتشرکنند

 .(Simon, 2009) گیردمی قرار( نویسی کوچ  وبالر) 1ی میکروبالگینگها  اجتماعاوییتر جگو رسانه

گاذار   است که به اپلود و اشتراک سایتی وب ارین و بگرر ارین معروف اولین، وایوبی  1وایوبی

الاورس رایگاان    هاا را باه  اوانند اایلم کاربران یوایوب می. است شده داده ها  شخصی اختصا ویدئو

هاا   در جنابش . سایت دیدنی انالین است یوایوب، سومین وب. کنند ر  و ارسالگذا اشتراک اماشا، به

گاذار  ویادئو و عکاس     ها  اجتمااعی بارا  اشاتراک    سیاسی اخیر، انواع مختلفی از ابگارها  رسانه

 .(Hintler, 2011:6)ارین انها یوایوب بود  گراتند که ازجمله مهم  ور گسترده مورد استفاده قرار به

 3دیا بوو   ساون یالوسایله   ااوییتر، باه   و باوک ها  اجتماعی اینترنت ازجمله ایسشبکهها   سایت

 :شوند می ویژگی زیر را دارند اعریف سههایی که سایت عنوان وب به

اوانند ان را در اختیار همه کاربران وب یاا اقاط   و می دهند که پرواایل بسازندمی به کاربران اجازه -1

 .اردهنددر اختیار دوستان خود قر

برقرارکنناد و کااربران مای    دهد که ی  شبکه از دوستان بسازند و با هم اراباطمی به کاربران اجازه -1

بوک باا گذاشاتن یا  پیاام      ها  خود را برا  دوستانشان بفرستند  برا  نمونه در ایساوانند پیام

 .و دربارة ان نظربدهند اوانند ان را ببینند همه دوستان می«  wall »رو  

عناوان عضاو    اوانند بهدوستانشان را دارند و نیگ می کردن همچنین کاربران اوانایی دیدن و اهرست - 

ها و االطالحاس این ارابا ااس ممکان اسات از    اهرست واژه. در اهرست دوستان خود قرارگیرند

 ................................................................................................................................................................  
1 . Microblogging 
2 . Youtube 
3 . Nicole B. Ellison 
4 . danah m. boyd 
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 .(Boyd and Ellison, 2007:1)ی  سایت به سایت دیگر متفاوس باشد 

 های خیزش اجتماعی اخیر مصرحزاب در مصر و ریشهها و اتاریخ جنبش -ب

گردد که مصار باه کشاور  مساتقل     برمی 1911ها  پس از  نخستین اجربه حگبی در مصر به سال

دیگار سابب شاد کاه ایان       ها ازسو سو و سلطه انگلیسی برقرار  حکومت پادشاهی ازی . شد ابدیل

جماال  و انادکی پاس از ان کاه     1981ساال  باا کودااا  ااساران ازاد در    . اجربه چندان مواق نباشاد 
شدن ناوعی جریاان اکار  سیاسای،      واسطه حاکم رسید، به قدرس به نجیببا کنارزدن ژنرال  عبدالناالر

المسالمین   مجالی برا  رشد و اعالیت احگاب اراهم نشد و در همین نظام امرانه بود که سازمان اخوان

... عتراض باه حکومات ساکوالر ناالار، سارکوب و      و ا ناالر، رقیب نجیببه بهانه همکار  با ژنرال 

 .شدند قانونی اعالم شد و اعضا  ان بازداشت

هاا    گراات، ابتادا باه اعالیات     عهده جمهور  را به ، ریاستناالرکه بعد از سکته قلبی  انورساداس

 هاا را باا  نداد اما در ادامه، با اأسیس ااحادیه سوسیالیست عربی، وقتی ناالر  حگبی رو  خوش نشان

هایش پشتیبانی بیاباد کاه ایان    خود همسو نیاات، به اکر اأسیس اشکالای دیگر ااتاد اا برا  سیاست

، سااداس ها  مخالف همراه بود  البته نباید از نظر دورداشت که  اندیشه با اعطا  ازاد  نسبی به گروه

 .مترالد اقویت و احکیم احگابی بود که با دولت همسو باشد

گیار   ها در مصر برپا شد، سخت اظاهراای که در اعتراض به ااگایش قیمت دنبال به 1966در سال 

رسید که براساا    اصویب قانون احگاب به 1966در ژوئن . یاات ضد احگاب نیگ ااگایش ساداسدولت 

گراات ااا باه     شد و هر حگبی برا  اعالیت باید از این کمیته مجوز مای  ان، کمیته امور احگاب اشکیل

باشد  اما رشاد اگایناده احاگاب، موجبااس نگرانای       د و اعالیتش جنبه قانونی داشتهشو رسمیت شناخته

کرد و همین امر، و  را بر ان داشت اا برا  اشکیل ی  حگب وابسته باه دولات باه     را اراهم ساداس

هاا   مواضعی که احاگاب ضاد سیاسات   . دهد اکاپو بیفتد و سرانجام حگب دموکراای  ملی را اشکیل

راتند، عاملی برا  اعمال اشار دولت بر احگاب شده، اعالیات حگبای باا مشاکالس و     گ ساداس درپیش

 . (161و  161: 18 1حسینی گلی، )موانعی روبرو شد 

، راتار دولت با احگاب، با ااراز  مبارک حسنیو رو  کار امدن  1911پس از ارور ساداس در سال 

نماادین در الااز کاار در مقابال     الاورس سامبلی  و    باه  مباارک  حسانی . رو شاد  هایی روبهو نشیب

دنباال گاذار    داد و در الادد باود وانمودکناد کاه باه      جویانه از خود نشانا  مسالمتاپوزیسیون، چهره
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ا  از اقتادارگرایی و  در بخش عمده این ساه دهاه، حکومات و  امیاگه    . ادریجی به دموکراسی است

  زیاد برا  اپوزیسیون با محتوا  هاسرکوب، اکیه بر نهادها  الور  دموکراای  و ایجاد محدودیت

بسیار اقتدارگرا و با دموکراسی الور  بوده و انتخاباس یکی از اجلیاس الاور  دموکراسای در مصار    

 .(91 111:1سردارنیا، )بود 

دادن رژیم خود به اعداد  احگاب و  برا  دموکراس نشان مبارک، رژیم 1911در نیمه نخست دهه 

ااا حاد    1913انتخاباس پارلمان . ها ازاد  عمل بیشتر  یااتندروزنامهانجمن برا  اعالیت مجوزداد و 

شد و میگان اقلب در ان پایین بود اماا انتخابااس    الورس ازاد و رقابتی اشکیل اوجهی به نسبت، قابل به

یااات و بیشاتر    اقلب اااگایش  1991با اقلب بیشتر  برگگارشد و به همین ارایب در سال  1916سال 

در . کردناد  نکارد، ان را احاریم   به دلیل اقلب در انتخاباس در ان شارکت « واد»حگب احگاب ازجمله 

کنناد ولای نتیجاه همچناان باه نفاع حاگب حااکم          احگاب، ناچار شدند که مشاارکت  1998انتخاباس 

خورد و انها چهار کرسی به احگاب اپوزیسیون و سه کرسی باه کاندیاداها  لیرحگبای و مساتقل      رقم

کاندیدا  111در این انتخاباس سبب اعتراض احگاب شد و دادگاه، انتخاب بیش از اقلب اشکار . رسید

اقلب حگب حاکم در این انتخاباس چنان زیاد بود که شاهدان مصر  پیاروز   . کرد را لیرقانونی اعالم

ظااهر   نیاگ باه   1111انتخابااس ساال   . اور دانساتند  درالد  حگب دموکراای  ملی را بسایار شارم   98

حگبی و رقابتی برگگارشد  درمجموع، حکومت به دالیلی ازجمله احسا  خطار جاد    الورس چند به

الاورس چنادحگبی الاور  و بادون      ، انتخاباس را باه (گرایان ویژه ازسو  اسالم به)از ناحیه انتخاباس 

 .بود محتوا  واقعی دراورده

شاد   نیتی انجامالورس مداخله حگب حاکم و با اکیه بر اراش و نیروها  ام به 1118انتخاباس سال 

کاندیادا بارا     181یااات   المسلمین انهاا اجاازه   که در این انتخاباس در مقایسه با حگب حاکم، اخوان

باا اشاکارارین ساطح     1111انتخاباس ساال  . کند انتخاباس، ان هم با عنوان مستقل و لیرحگبی معرای

کرسی حگب   31نتخاباس، شد  نتیجه این ا ادابیر امنیتی و اقلب، اوسط حکومت و حگب حاکم انجام

دنباال   باه . کرسی برا  کاندیداها  مستقل باود  66کرسی برا  احگاب مخالف و  18دموکراای  ملی، 

اعالم نتایج این انتخاباس، اظاهراس گسترده احگاب مخالف در برابر دیوان عاالی قضاایی مصار بارا      

گارا، مانناد    لیبرال و اسالم -را گگرات  در این اظاهراس، احگاب هر دو  یف ملی ابطال نتایج الورس

که رهبار انجمان    الیرادعی. داشتند الکرام و ناالر  شرکت المسلمین، واد، جنبش الکفایه، حگب اخوان

ملی برا  اغییر بود از کلیه احگاب و جریاناس سیاسی خواست که بارا  وارداوردن ضاربه نهاایی باه     
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 . به این انجمن بپیوندند مبارکرژیم 

هاا  اجتمااعی و   ها  اجتماعی، اأکید بر این است که جنبشها و جنبش  انقالبدر ادبیاس نظر

نسبت درازمدای دارناد و ناه ریشاه الارف در      ا  ساختار  و ااریخی درازمدس یا بهها، ریشهانقالب

دیگر، احلیلگران بر این نظرند که انهاا باا وجاود شارایط      مدس و محدود  ازسو  ها  کوااهنارضایتی

زا  مسااعد   ها  سیاسای شاتاب  دهد، لذا نیاز است که ارالتنمی دار، انقالب رخها  ریشهنارضایتی

شکاف در نخبگان حاکم درخصو  نحاوه مواجهاه باا    : اند از داخلی و خارجی ایجادشوند که عبارس

داران رژیم باه دالیال گونااگون، بحاران شادید اقتصااد  و اشادید بحاران         اپوزیسیون، کاهش  رف

ها  حکومات   روعیت رژیم به ابع ان، ااشا  ابعاد جد  اساد سیاسی و اقتصاد  مقامکارامد  و مش

 .(111 - 11، 91 1سردارنیا، )و وقوع انقالب در کشورها  همسایه در شرایط مشابه با این کشور 

العابدین بان  جنبش اجتماعی که در اونس ضد حکومت زین. در مصر نیگ چنین شرایطی ایجادشد

عنوان عاملی محرک بارا  شاروع جنابش در     انقالب اونس به. یاات به مصر گسترش وجودامد علی به

باود،   ها  اجتماعی، سیاسی و اقتصاد  ی  جنبش اراگیر اجتمااعی در ان ااراهم شاده   مصر که زمینه

 .کرد عمل

 حسنی مبارکاینترنت و جنبش اجتماعی اخیر مصر تا سقوط  -پ

باه    199بار در ساال   برا  اولین  (IDSC)کابینه مصرها  مصر  و مرکگ ا العاس شبکه دانشگاه

نداشاتند ااا     ور عام، به اینترنت دسترسای  به 1998حال، عموم مردم اا سال  یااتند  بااین اینترنت دست

. کرد انداز  ، وزارس ارابا اس و اناور  ا العاس مصر  رح اینترنت رایگان را راه1111اینکه در سال 

داد اا باا یا   کاامپیوار و یا  خاط الفان باه اینترنات          می هر مصر  اجازه  رح اینترنت رایگان به

ضاریب نفاوا اینترنات    ( میلیون نفر 3/11حدود ) 1111با جمعیت اقریبی مصر در سال . یابد دسترسی

اوجاه از   ااگایشای قابال   1999درالاد در ساال    81/1به  درالد بود که نسبت13در جامعه مصر حدود 

 .(www.freedomhouse.org )داد  می خود نشان

هاا    ها همراه باا دیگار احاول   اعتصاب کارگر  در شهر دلتا ضد کاهش دستمگد و ااگایش قیمت

در  عبادالفتاح پیوسات  در هماین زماان باود کاه       وقاوع  باه  1111اوریل  6اقتصاد  و سیاسی در روز 

هاا   کاه زمیناه  هرچند. 1111بوک در سال  دیدن گروهی ایس کرد به ادارک حمایت از کارگران شروع

اجتماعی، اقتصاد  و سیاسی اعتصاب ازجمله ااگایش ااورم، سارکوب رهباران احاگاب و نارضاایتی      
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ها  االلی بارا  اعتصااب   شده در نوار لگه که انگیگه گسترده مردم مصر درخصو  ساکنان محاالره

ی  رویداد  ها اعتصاب کارگران نساجی بهسایتبودند، اراهم بود، انها با گسترش و عضویت در وب

. زا را در بسط اعتاراض ایفاکردناد   ها اینجا نقش عاملی محرک و شتابشد  درواقع، رسانه االلی ابدیل

 اور کامال،    بودناد و باه   شده هگار کاربر عضو 61در عرض دو هفته بعد از اشکیل این گروه، بیش از 

 .(Faris, 2008:1-2) رسیدهگار نفر  691اور بود که بعد از مدای، اعداد اعضا  این گروه به  حیرس

الاورس   هاا  اجتمااعی اینترنات باه    بار در مصر شبکه این اعتصاب و اعتراض سبب شد که اولین

هاا  اجتمااعی باود کاه از  ریاق اینترنات       شدند و درواقاع، نموناه عینای از جنابش     گسترده شناخته

باوک   در اایس  دهنادگان االالی جنابش اجتمااعی مصار      یکی از ساازمان  1لنیم وائل .شد دهی سازمان

باشید باید به انهاا اینترنات بدهیاد  درواقاع ایان       خواهید ی  جامعه ازاد داشتهاگر شما می»: گوید می

خصاو  مصار    ها  اجتماعی اخیر در جهان عارب باه  جمله، نشانگر اهمیت نقش اینترنت در جنبش

باوک،   ت مانند ایسها  اجتماعی اینترننویسنده مصر  نیگ معتقد است که شبکه ،1هشام محمود .است

هاا   زود  ایان متغیرهاا در جنابش    ها  عربی شادند کاه باه   ها، سبب سرنگونی رژیم اویتر و وبالر

بوک از ها  ایسها  اخیر، گروه در اعتراض. شوندمی داده ها  علوم سیاسی اموزشاعتراضی در رشته

ها  خبر ، نی و واکنش سایتروزرسا ها را به کنندگان االلی به انقالب بودند که ارسال اعتراض کم 

 .(hesham,2011:20)دادند می ها را بازاابسیاستمداران و رسانه

باوک کاه خواساتار اظااهراس در سرااسار کشاور بارا         درواقع، گروهی از اعاالن جوان در ایس

. ورکردناد  بازگرداندن کرامت انساانی، االاالحاس، ازاد  و عادالت بودناد، جرقاه انقاالب را شاعله       

داد در سراسر جهان از  ریاق عکاس و    می هایی از وقایعی که در مصر رو  کرد اا پیام کم  بوک ایس

کوااه پس  مدای. بوک خشم مردم مصر را برانگیخت در ایس  سعید خالدها  عکس. شود ایلم دریاات

الافحه  . ایجاادکرد « هساتیم  ساعید  خالاد ماا هماه   »بوک با عناوان   ی  الفحه ایس  لنیم وائلاز ان، 

یاات، ماردم در مصار امایال    می ها ادامه  ورکه اعتراض همان. اورد دست هگار عضو به 811وک، ب ایس

ها، اصاویر، نظریاس و بحث درخصو  انقاالب سیاسای بارا     بوک برا  دیدن ایلمبیشتر  به ایس

گیار  جنبشای   دادند که نتیجه ان، شکل دموکراسی، ازاد  بیان و اغییرها  اجتماعی و اقتصاد  نشان

ها  ساال   اوریل که از ان زمان به بعد، نقش کلید  سازمانی در اعتراض 6جنبش جوانان . جدید بود

 ................................................................................................................................................................  
1 . Wael  Ghonim            
2 . hesham 
3 . Khaled Said 
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 111عکاس،   111کلیا  اصاویر ، بایش از     61: بوکدر ایس« ما هم خالدیم»الفحه . ایفاکرد 1111

اوریاه باه    9هگار عضو داشت که در روز  311ژانویه حدود  18لین  وب داشت  این الفحه پیش از 

 .(Serajul,2011: 17)هگار نفر رسید  113اوریه به  13هگار نفر رسید و در  611

ااا   61سال بود، اعضا  رژیام   11بوک کننده از ایس که متوسط سن اعاالن مصر  استفاده درحالی

ساله قرارداشتند  درنتیجه این شکاف نسالی و   11جمهور   ساله بودند، که خود احت اأثیر رئیس 61

هاا   ها  اجتماعی و ظرایتها  رسانه، متوجه قدرس و سرعت اناور مبارککه رژیم  سنی، هنگامی

باوک، ااویتر،   دهی اعاالن جنبش شدند، برا  محدود و مسدودکردن اایس العاده انها برا  سازمان اوخ

ه کرد  اما اعاالن با استفاده از دورزدن ایلترها قادر شدند کا  خدماس پیام کوااه و خطوط ارابا ی االش

هاا  مصار  بارا      مقاام  1111ژانویاه   11در بعدازظهر . یابند ها  اجتماعی دستدوباره به این شبکه

شادن ماردم در    کردن امام خطوط ارابا ی در شهرها  بگرر کوشیدند با این اصور که از جاار   قطع

ه اینترنت، نیااز   ها بودند و دیگر بها در خیابانبود و مصر  کنند اما دیگر دیر شده ها جلوگیر خیابان

هاا در   میدان التحریر نقطه مرکگ  اعتراض. بود نبود و درواقع، اینترنت کارکرد و نقش خود را ایفاکرده

 اور در دیگار    ها در اساکندریه شادند و هماین    قاهره و مسجد قائد ال ابراهیم، نقطه مرکگ  اعتراض

 .(Eltantawy&Wiest,2011:121)شهرها  مصر نیگ نقطه مرکگ  وجودداشت 

و دستگاه امنیتی و ، بسیج مردمی بود اما باه دلیال    مبارکبخشی از چالش پیش رو برا  مقابله با 

افااوای در جامعاه مصار نهادیناه      کنندگان در  ول چند دهه گذشته، نوعی بی سرکوب دولتی اعتراض

  1تناد و ایان   هاا را  به پاا  الاندوخ   1116کنندگان در انتخاباس سال  نام درالد ثبت  1انها . بود شده

. هاا  کوچا  و احاگاب ساکوالر دادناد     المسلمین، گروه، اخوانمبارکدرالد رأ  خود را به حگب 

نداد و بر این اساا ، نسال ناو اعااالن سیاسای باا ایان         نشان دادن امایلی درالد  به رأ  66اکثریت 

ااا باا جامعاه اماا       کردناد  گیر  از اینترنت و الفن االشافاوای به رویارویی برخاستند و با بهره بی

 ADSL،8/1میلیاون اشاتراک    1/ کااربر اینترنات،    8/11، حادود  1111در مصر در ساال  . برقرارکنند

میلیاون خاط الفان هماراه وجودداشات        8/68نات و  کااای  3611میلیون کاربر اینترنت الفن همراه ،

 مباارک رشاان، جاگ   هگار بالگر اعال بود که بیشترشان جوان بودند و در  ول عم 161همچنین حدود 

، گروهای باا   1111در ساال  . گشاود  اینترنت برا  این جوانان راهی ااازه . بودند جمهور  ندیده رئیس

کنناد  همچناین از    هاگار نفار را ضاد گرانای ماواد لاذایی بسایج        11بوک اوانستند  گیر  از ایسبهره

 1111اوریل  6کارگر   ها باای و اعتراض بوک برا  جلب پشتیبانی از اعتصاب کارگران پارچه ایس
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 (Mansour, 2010:2-3).گرات  ا  مطلوب الورس استفاده

گوناه   هاا  اجتمااعی مهام در انقاالب مصار ایان      در اوالیف ارایند نقاش رساانه   سولیس برایان

  بنابراین (نوشن اگر وحدس اثر است، چگالی علت است)ایجاد چگالی الزم ااصاالس : کندمی اوالیف

ار  شوند و مهمها  اجتماعی و گسترش انها می که باعث ااگایش چگالی ااصال ها ابگار  هستندرسانه

عناوان   باه )و اراکم عاا فی  ( دهند اعداد داعاای که ااراد گوش)اینکه ااگایش چگالی جریان ا العاس 

جاا  اماشاا باه     گیرناد باه  می که مردم اصمیم هنگامی( درک وقایع یا زمینه اجتماعی اجربه ااراد دیگر

 .شودگرایی منجرمیب بپیوندند به ااگایش احتمالی ااراطانقال

امده در مصر و انچه اأثیر ان را اراار از مرزها  خود داشته چگونه بود؟ کاه ایان    دست چگالی به

هاا  اجتمااعی از   با درنظرگراتن سه بعاد عماود ، ااقای و ارکیبای رساانه      سولیس برایانپرسش را 

  :دهدمی کشور  به کشور دیگر پاسخ

ها  اجتمااعی، نفاوا  انادک در جهاان     ایاالس متحده و اروپا در مقایسه با رسانه :آستانه عمودي (1

بوک در سرااسار جهاان عارب وجوددارناد، پاس      میلیون کاربر ایس 11عرب دارند  درواقع، انها 

ز اناد یکای ا   کارده   ورکه بسیار  مفساران اشااره   ها چنین نقشی را ایفاکردند؟ همانچگونه رسانه

باوک دربااره    در مصر ی  الفحه ایجادشده در اایس  1111ژانویه  18کااالیگورها  اوایل انقالب 

بودند  این الفحه، یا  نقطاه کاانونی     ، او را کشتهبود که نیروها  امنیتی به  رز  وحشیانه خالد

 کاه  دار عضو داشت و مخالفت خود را با دولت ابرازکردند، درحاالی هگار  رف 361بود که حدود 

رساانی   شد و به عامال ساوخت   هگار نفر مشاهده 811ویدئو یوایوب دربارة قتل او اوسط بیش از 

 3جمهاور ااونس در    رئایس  علای  بنبا الهام از اظاهراس ضد سرنگونی . شد خشم عمود  ابدیل

بوک و سپس ی  نقطه کاانونی بارا  انتشاار اعتاراض      ی  الفحه ایس خالدالفحه  1111ژانویه 

 .مصر شد مردمی در سرااسر

، موقعیت معترضان اونس و جسارس و شجاعت معترضان جوان اونسی بویدبه گفته  :افقی آستانه (1

اموزان وکال،  ها  اجتماعی مصر از مردم خویش، از دانشها  خود، سبب اشویق رسانهدر خیابان

 .دها در میدان التحریر ش دانشجویان، کارگران و همچنان اشویق و گسترش الفوف اعتراض

هاا  اجتمااعی نقشای محاور  در     از اونس به مصار، الجگایار و ساوریه، رساانه     :آستانه تركیبی(  

شدن ارابا اس میان مردم، در دستیابی به چگالی، اشاعه شجاعت و مقابله با ا العااس   پوسته پوسته

 .(Mainwaring, 2011)ها  سرکوبگر داشتند نادرست اولیدشده اوسط رژیم
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در  علای  بنی  روز بعد از سقوط . اجتماعی مصر اوانست نقشی ویژه ایفاکنداینترنت در جنبش 

ناماه در ساه   دعاوس . اونس، دعوس و اراخوانی برا  اظاهراس، از  ریق اینترنات در مصار الازشاد   

ها  روز گذشته از  ریاق   ها  اعتراضدر  ول جنبش، انتشار ایلم. شد بوک ارائه الفحه از  ریق ایس

ماا هماه   »هاا الافحه   اارین اجتمااع مصار     بگرر. شدن بیشتر خشم مردم شد وراینترنت، سبب شعله

 6داشت  الفحاس دیگار، مانناد الافحه جنابش      1111اوریه  13هگار عضو در  113بود که « خالدیم

 .داران زیاد  داشتندنیگ  رف« جمهور اینده ، رئیسالبرادعی»اوریل و الفحه 

. ایفاکردناد  1111اظاهراس مصر در ماه ژانویه ساال  را در  ها  انالین اجتماعی، نقش االلی شبکه

در جریاان جنابش   . بوک و اوییتر ابگار اساسی مورد استفاده در این اظاهراس بودند ور عمده، ایس به

هاا در اقویات   بوک، ااوییتر و وباالر  و اصاویر در گردش در ایس( sms)ها  کتبی اراگیر مصر، پیام

داد  ها  اجتماعی به مصریان در امام دنیا امکانابگار رسانه. بودندهویت جمعی مردم مصر، بسیار مؤثر 

هاا  خاارج از کشاور،     بوک اوسط مصر الفحاس متعدد ایس. کنند اا از جنبش داخل کشور حمایت

« الدا  خارج از مصر، مصریان خارج از کشور در حمایت از مصر و ایااالس متحاده عربای   »ازجمله 

 .(Eltantawy&Wiest,2011:1217)شد  ایجاد

 گیری نتیجه

ساهم رهباران، اعااالن سیاسای و     »شود که  داده ها پاسخ شد اا به این پرسش در این پژوهش االش

ها  سیاسی و چه خارج از ان، در جنبش اخیر مصر با اوجاه باه    مدنی و جوانان چه وابسته به جریان

هاا   اعااالن مصار  از شابکه    است؟ ااا چاه حاد    ها  مورد استفاده اینترنت اا چه اندازه بودهقابلیت

عنوان ابگارهایی برا  ساازماندهی و   ها بهبوک، اوییتر، یوایوب و وبالرها  اجتماعی مانند ایسرسانه

  بار ایان اساا ،  ای چناد ساال گذشاته،        «کردند؟ ایجاد اگاهی بسیج سیاسی در این جنبش استفاده

هاا   هاا  جنابش   نقشی برجسته در اعالیات اناور  ا العاس و ارابا اس ازجمله اینترنت و ابگار ان، 

اوان دالیل االالی خشام و نارضاایتی ماردم     شد هرچند نمی  ورکه گفته همان. است اجتماعی ایفاکرده

ها  اجتماعی، سیاسی، اقتصاد  اوان زمینهبه ناکارامد  دولت را منکر شد و همچنین نمی مصر نسبت

دادیام، اساتفاده از    اما انچه ما در اینجا مورد اوجه قارار . گرات ها نادیدهها و انقالبرا درزمینه جنبش
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گفات باا اوجاه باه نقاش ساریع و        اوانها  مدرن است که می ها  نوین در انقالبابگارها و اناور 

ایناد و خبار در    شامارمی  گستردگی انها در انتشار اخبار و ا العاس، عامل انقالب در عصر مادرن باه  

عنوان اباگار    ها  اجتماعی بهها  رسانه اناور . یابد می گسترشسطحی وسیع در ی  کشور و جهان 

برا  عمال   هاییبوک و اینترنت، گگینهایس. شوند می مهم برا  عمل جمعی و اغییرها  اجتماعی دیده

 ورکه در مصار هام ایان     هستند  همان ها  نو و نیروها  سیاسی در حال پیدایش جامعه مدنیگروه

. باود  ها  اجتماعی، سیاسی و اقتصااد  نارضاایتی بارا  ماردم ااراهم شاده      زمینهدرواقع . اافاخ ااتاد

ویاژه   ها بهرسانه. ها در این انتقال بسیار بااهمیت بودانقالب اونس نیگ اثر سرایتی داشت و نقش رسانه

بوک، اویتر و یوایوپ سبب احرک و گستردگی بیشاتر   ها  اجتماعی ان ازجمله ایساینترنت و شبکه

هاا   هاا  رساانه   اورکلی، شابکه   انجامیاد و باه   مباارک راس شدند که درنهایت به سقوط رژیم اظاه

عنوان ابگار  برا  اساهیل جنابش اجتمااعی،     ها بهبوک، اوییتر، یوایوب و وبالر اجتماعی مانند ایس

 . سازماندهی و ایجاد اگاهی و بسیج سیاسی مورد استفاده قرارگراتند

 منابع

 منابع فارسی -1

 کیهان: ، ارجمه منوچهرالبور  کاشانی، اهرانشناسی سیاسی جامعه، (61 1)امور، اام باا. 

  انتشااراس  : ، اهاران کتاب خاورمیانهدر . «االالحاس در مصر»، (18 1)حسینی گلی، سید اسماعیل

 .مؤسسه ارهنگ مطالعاس و احقیقاس ابرار معاالر

  سرین اماین دهقاان و مهاد  محاامی،     ، ارجمه نایجهان شبکه(. 16 1)دارنلی، جمیگ و جان ادر

 .نشر چاپار: اهران

 هژای   فصلنامه پژووهش ، «اینترنت، جنبش اجتماعی و بسیج اعتراضاس»، (11 1)اهلل  سردارنیا، خلیل

 .، زمستان3، سال شانگدهم، شماره ارتباطی

 مصار از   گرا بر چرایی اثبیت اقتدارگرایی در احلیل ساختار  و کنش»، (91 1)اهلل  سردارنیا، خلیل

 .، اابستان1، سال سوم، شماره فصلنامه روابط خارجی، «1111اا  1911



 
 بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

 

 

 
18 

 التین منابع -2

- Bhuiyan, Serajul I. (2011), "Social Media and Its Effectiveness in the Political 

Reform Movement in Egypt", Middle East Media Educator, 1(1). 

 
- Castells, Manuel)1996), The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwells. 

 
- Chadwick, Andrew. (2006), Internet Politics: States, Citizens and New Communication   

Technologies. Oxford: Oxford University Press. 

 
- Eltantawy, Nahed and Wiest, Julie B. (2011), Social Media in the Egyptian Revolution: 

 
- Hintler,Gregor .(2011), The Role of Social Media in Social Movements, Bachelor thesis, 

Cottbus : University of Technology. 

 
- Kirkpatrick, David. (2011), The Facebook effect – the real story of Mark Zuckerberg and 

the World´s fastest-growing company. CPI Bookmark. Croydon. United Kingdom. 

 
- Shirky, Clay. (2008), Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without  

Organizations, London: Benguin Books. 

 منابع الکترونیکی -3

- boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007)," Social network sites: Definition, history, and 
scholarship",  Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html. 

 
- hesham,Mohamad.(2011), The erevolution in the Egyptian, available at: 

http://www.famousbloggers.net. 

 
- Reconsidering Resource Mobilization Theory, International Journal of 

Communication , 5,available at:www. ijoc.org. 

 
- Freedom on the Net 2011: Egypt, Freedom House, available at: 

     http://www.freedomhouse.org/images/File/FotN/Egypt2011.pdf. 

 
- Khalifa, Mahmoud. (2011), The role of information technology in defeating the Arab 

regimes: Facebook 2-0 Arab presidents, Cairo University, I June 2011 available at: 

     http://www.ifla.org/files/assets/faife/Spotlight_1.pdf- last update: 5 October 2012. 



 
 1331، زمستان 3، شماره 1دورهان اسالم، مطالعات جهپژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
16 

- Mainwaring, Simon, (2011), Exactly what role did social media play in the egyption 

revolution? 14, Feb 2011, available at: http://www.fastcompany.com. 

- Mansour, Sherif. (2010), Egypt’s "Facebook Revolution", Kefaya, and the struggle 

for democracy and good governance" (2008-ongoing), International Center on 

Nonviolent Conflict, available at: http://www.nonviolent-conflict.org/. 

      

  

 

 

 

 



 
Winter 2014  /No. 3 / Vol. 1 / Islamic World Studies 

 

 

 
 / 1351 

                           

A Study of the Role of Internet in Social 

Movement of Egypt 

 
Seyed Javad Salehi *

1
 Received on: 8/26/2013 

Ayyoub Farajzadeh 
2
 Accepted on: 1/21/2014 

Abbas Farahbakhsh 
3
 

 
Abstract 

This research work intends to study the role of Internet in recent social 

movement in Egypt that toppled down Hosni Mubarak’s government in January 

2011. During the recent years, new communication technologies, specially the 

Internet and social networks on the Internet, have turned to be a major source for 

mobilization and organization of social movements across the globe. The recent 

movements in Arab states of the Middle East and North Africa made use of new 

communication technologies and put on display a new form of revolution and 

mass mobilization in this region wherein people sought meeting their legitimate 

rights. The role of mass media in general and Internet and social networks in 

particular was very important ever since the outset of the movements. These 

communication tools promoted public awareness on one side and on the other side, 

accelerated the demonstrations and expansion of the movement to all cities 

because of possessing diversified capabilities. It is believed that large social 

networks such as Facebook, Twitter and personal weblogs have served as 

powerful and influential channels for the people of Egypt who had long suffered 

state censorship. Moreover, Internet and social networks brought about 

development of political concepts and mass mobilization for political activities in 

Egypt.  
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