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Articolul analizează influenŃa pe care o are reŃeaua Internet pentru facilitarea reŃelelor de 

socializare în scopul planificării, organizării şi sporirii efectelor acŃiunilor de protest din statele situate 
în Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, în cadrul fenomenului mişcărilor sociale aşa numit Primăvara 
arabă. În prima parte se prezintă succint evenimentele politice din regiune începând cu sfârşitul 
anului 2010 şi până în prezent cu accent pe fenomenele sociale din Tunisia şi Egipt, acolo unde rolul 
Internetului s-a manifestat cel mai pregnant în raport cu acŃiunile asociate ale populaŃiei. În 
continuare, eseul tratează efectele utilizării reŃelei publice în raport cu datele statistice de distribuŃie a 
utilizatorilor în funcŃie de dispunere geografică şi numărul populaŃiei. Se emit cu această ocazie unele 
ipoteze asupra modului în care Internetul poate fi considerat ca „enabler” pentru revoltele din lumea 
arabă, având în vedere acŃiunile şi reacŃiunile părŃilor implicate în aceste conflicte de stradă.  
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The article is considering the influence of the Internet to facilitate social networking for 

planning, organizing and enhancing effects of the protests in states located in North Africa and the 
Middle East, the so-called Arab spring social movements phenomenon. The first part summarizes the 
political events in the region since the end of 2010 to the present with emphasis on social 
phenomena in Tunisia and Egypt, where the role of the internet has shown strongly associated 
actions against the population. Further, the essay analyzes the effects of network use in correlation 
with statistical distribution of users based on geographic and population layout. With this occasion are 
issued some assumptions on how the Internet can be considered as „enabler“ for revolts in the Arab 
world, given the actions and reactions of the parties involved in these street conflicts.  
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a sfârşitul anului 2010, mai exact, după ziua de 17 decembrie 2010, odată cu 
autoincendierea tunisianului Mohamed Bouazizi, comunitatea internaŃională 
a fost şocată de ştirile privind ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de 

„Primăvara arabă”. Lumea arabă a cunoscut un lanŃ de proteste împotriva guvernelor 
naŃionale şi a regimurilor lor, acŃiuni organizate în mare parte de membrii mişcărilor de 
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