
Streszczenie

Celem pracy Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego 
Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: W jaki 
sposób nowe media oddziaływały na proces przemian politycznych w świecie arabskim –  
szczególnie w Tunezji i Egipcie w czasie tzw. Arabskiej Wiosny? Aby na nie odpowie-
dzieć, autorka – na tyle, na ile jest to możliwe – precyzyjnie definiuje nowe media oraz 
wyszczególnia ich najważniejsze społeczne i komunikacyjne aspekty, które mają znaczący 
wpływ zarówno na proces komunikowania politycznego, jak i na funkcjonowanie nowych 
ruchów społecznych i współczesnej sfery publicznej. Jednocześnie przedstawia charak-
terystykę świata arabskiego, w którym jest osadzona problematyka poruszana w pracy, 
specyfika ta bowiem znacząco wpływa na kształt obecnego w tej części świata dyskursu 
medialnego. 

Ponieważ system medialny jest poniekąd wypadkową systemów politycznego 
i społecznego, w których funkcjonuje, w pracy przedstawiono więc systemy polityczne 
i medialne Tunezji i Egiptu przed Arabską Wiosną. Zaprezentowano również rozwój infra-
struktury internetowej i nowych technologii w obydwu państwach. Stworzenie kultury in-
ternetowej zarówno w Tunezji, jak i w Egipcie pozwoliło w obu tych społeczeństwach na 
powstanie tzw. trzeciej opozycji, która gromadziła wszystkich niezadowolonych z działa-
nia władz. Nowe media umożliwiły powstanie sfery publicznej, w której można było wy-
rażać swoje poglądy, dzięki czemu mogły być one poznane przez innych użytkowników 
sieci. Jednym z największych sukcesów nowych mediów było zmobilizowanie do dzia-
łania apatycznej politycznie dotąd młodzieży arabskiej, której zaangażowanie na rzecz 
zmian zaskoczyło wszystkie reżimy arabskie. Nowe media nie były powodem protestów, 
ale były powodem zmian w świadomości ludzi, którzy także po zakończeniu Arabskiej 
Wiosny kontynuują budowę społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach. 

W pracy dokonano analizy roli nowych mediów przed, w trakcie i po protestach Arab-
skiej Wiosny także w innych państwach arabskich, aby ukazać pełny wymiar tego zjawiska. 

Obecnie dyskusja nad politycznym wpływem nowych mediów skupia się głównie na 
tym, czy siła protestujących społeczeństw jest wystarczająca do tego, aby obalić rząd. 
Zdaniem autorki pracy takie zawężenie tematu jest powierzchownym podejściem do 
tego problemu. W rzeczywistości prawdziwa siła nowych mediów polega na wspieraniu 
budowy społeczeństwa obywatelskiego i sfery publicznej, które zapoczątkują zmiany wi-
doczne za kilka lat czy nawet dekad.



Abstract

The aim of the work The impact of new media on political changes of selected countries in the 
Middle East on the example of the Arab Spring is to answer the question: How new media 
influenced the process of political transition in the Arab world-particularly in Tunisia and 
Egypt during the so-called Arab Spring? To answer this question the author defines the 
term of new media and lists the most important social and communication aspects of 
them that have a significant impact on both the process of political communication, as 
well as on the functioning of the new social movements and contemporary public sphere. 
At the same time the author makes the characteristics of the Arab world, because the spe-
cifics of this significantly affects the shape of the current media discourse in this region 
of the world.

As the media system is somewhat the result of political and social system in which 
it operates, the work presents the political and media system of Tunisia and Egypt be-
fore the Arab Spring, also shows the development of the Internet infrastructure and new 
technologies in both countries. Creation of Internet culture, both in Tunisia and in Egypt 
allowed in those societies, the emergence of the so-called third opposition, which gath-
ered all of dissatisfied with the actions of the authorities. New media have enabled the 
formation of the public sphere, in which one can express his views and that could be un-
derstood by other Internet users. One of the biggest successes of the new media was to 
mobilize to act politically apathetic Arab youth, whose commitment to change surprised 
all the Arab regimes. New media were not the reason for the protests, but they were the 
reason for the changes in the consciousness of people who, even after the Arab Spring 
continues to build civil society in their countries.

The work analyses also the role of the new media before, during and after the Arab 
Spring protests in other Arab countries, to show the full extent of this phenomenon. 

Discussions on the political influence of the new media focuses mainly on whether 
the force protesters societies is sufficient to overthrow the government. According to 
the author, such narrow theme is superficial approach to this problem. In fact, the real 
strength of the new media is to support the development of civil society and the public 
sphere, which will initiate the changes visible in a few years, or even decades.


