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  של קבוצות המחאה בחינה של פעילותן

 בעקבותחברתית פייסבוק ברשת ה

 3122המחאה החברתית במצרים 
 

 שירלי שפינר וג'ני ברונשטייןמאת 

 

“What brought Hosni Mubarak down was not Facebook and 

it was not Twitter. It was a million people in the streets, 

ready to die for what they believe in”. (Friedman, 2011) 

 תקציר

הובילה להדחתו של הנשיא  5100-המהפכה המצרית שהתחוללה ב

מובארכ ונודעה כ"מהפכת פייסבוק" ו"כמהפכת טוויטר", היא 

שהובילה למחקר הזה. השמות הללו מדגישים את חשיבותה העצומה 

שק רב של ושל הרשתות החברתיות בקידום המהפכה. הן הפכו לנ

עוצמה בידיהם של החלשים נגד המשטרים הטוטליטריים. מטרתו של 

המחקר היתה הבנת תרומתן של רשתות חברתיות להנעתו של מאבק 

חברתי פוליטי. המחקר מתחקה אחר תרומתן של קבוצות פייסבוק 

 We are allובעיקר אחר תרומתה של הקבוצה "כולנו חאלד סעיד" 

Khaled Said)אה החברתית במצרים ולהתפשטותה ( להתפתחות המח

של מחאה זו, שהובילה להפלתו של משטר מובארכ. המחקר בדק מה 

היו המטרות העיקריות של הדיונים שנערכו בתאריכים שנקבעו 

כתאריכי שיא במהלך המחאה, כך שניתן יהיה להקיש מהן על תרומתן 

 של רשתות חברתיות להצלחתו של מאבק פוליטי מקוון. המתודולוגיה

שנבחרה היא מתודולוגיה איכותנית ופרשנית תוך כדי שימוש בחקר 

מקרה ובניתוח הנתונים בהתבסס על תיאוריה מעוגנת בשדה. מניתוח 
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תפקידיה המרכזיים של הרשת היו בהענקת מסגרת הממצאים עולה, כי 

ארגונית, באפשרות להשתמש בה ככלי ביטוי לעיתונאות אזרחית, וכן 

עות הלאומית והבינלאומית למהפכה בתרומתה להעלאת המוד

המתחוללת. מניתוח התוכן של הקבוצה ניתן היה לראות כיצד תרמו 

תכונות מסוימות של הרשת החברתית ושל רשת האינטרנט לתנאים 

 הבסיסיים הדרושים לפעילות קולקטיבית. 

 

 מבוא

 

המידע  מחפשי עבור רובשאין בלתו למקור מידע רשת האינטרנט הפכה 

ברחבי העולם. הרשת זולה, גמישה, אינטראקטיבית ומבדרת יותר מכל 

שונות מדיום אחר. בשנים האחרונות החלו להתפתח באינטרנט פלטפורמות 

( ההופכים wikis(, בלוגים, וויקיס )Rich Site Summary Feed) RSSכגון 

 כיום, מתחלקת המדיה לשני את החדשות לזמינות בכל מקום ובכל זמן.

 Al Ezzi, El-Sheikh, Hamdy, Kamal)) סוגים: מדיה ישנה ומדיה חדשה

Eldin & Mahfouz, 2008 מדיה ישנה כוללת את העיתונות הכתובה, את .

ים מטבעם, ואינם לעתים חד צדדי םהרדיו ואת הטלוויזיה )שה

את ת כוללשבעוד שמדיה חדשה  ,אינטראקציה עם הקהל(מיועדיםל

היותן אינטראקטיביות. המדיה שמתאפיינות ב האינטרנט ומדיות אחרות

החדשה מציעה לאנשים הזדמנות לייצר מוצרי מדיה יצירתיים ולהציגם בפני 

הכלים החדשים הללו ניתן למנות גם  עם. (Gauntlett, 2000)קהל עולמי 

מדיה חברתית והרשתות החברתיות שמשתמשיהן המציאו מחדש את האת 

, (Boyd & Ellison, 2008) בויד ואליסוןהמושג "פעילות פוליטית". לפי 

לבנות  יחידיםרשתות חברתיות הן שירותים מבוססי רשת המאפשרים ל

במסגרת של מערכת מובנית. המייחד את הרשת פרופילים מסוגים שונים 

א האפשרות שמציעה הרשת לאנשים ליצור קשרים חברתיים והחברתית ה

. הקשרים הללו נוצרים על בסיס תחומי עניין א היו נוצרים בהעדרהשל
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פעילויות שונות. עם המצאתה של על דעות פוליטיות דומות ועל משותפים, 

וריטה תהיחסים המסורתיים בין אוהשתנו הרשת החברתית פייסבוק, 

הצליחו  מי שקולם לא נשמע עד אז,כך ש בין רצון פופולרילפוליטית 

לפי (. Gladwell, 2010)מם ביתר קלות בינם לבין עצלהתאגד ולשתף פעולה 

(, הרשתות החברתיות הן בעלות תפקיד חשוב במזרח התיכון 5105פבל )

מכיוון שלא רק יום. מבתיעוד אירועים ובדיווח על התרחשויות מחיי היו

גם נשלטים במקרים הם אלא  ,אמצעי התקשורת הישנההם חד כיוונייםש

יכון, רשת האינטרנט והרשתות רבים על ידי משטרים ריכוזיים במזרח הת

החברתיות שבה, המאופיינות בתקשורת רב כיוונית ושטוחה מבחינה 

שמחליף את אמצעי התקשורת היררכית, הפכו לאמצעי תקשורת אידיאלי 

הישנים עבור קהלים הולכים וגדלים בכל רחבי המזרח התיכון. הרשתות הללו 

ומועבר לנמענים  ובאמצעותו הוא מתקבלמצע שעליו נוצר מידע, הן ה

   השונים.

שני יתרונות עיקריים: האחד, יצירת דרך שיש לפייסבוק  ,ומרלבקצרה ניתן 

מגוון הגדלת גם להתאגדות(, והשני,  על כןאישית )ונקלה יותר לתקשורת בי

בהרבה  הגדולכך שקבוצת החברים בפייסבוק  של כל משתמש, החברים

לכל מאפשרת פייסבוק רשת  מקבוצת החברים של המשתמש בעולם האמיתי.

, מביע עניין באותו נושאשאחר  משתמשלדבר על כל נושא עם כל  משתמש

 משמשיםעם מיליוני  .כת ליותר ממקום מפגש מקוון גרידאובכך היא הופ

כלי להנעת שינוי להרשת החברתית הפופולרית  , הופכתויכולת פיזור רחבה

חברתי ופוליטי. כמו לאינטרנט, גם לרשת הווירטואלית של פייסבוק אין 

המחקר . לפחות עד שהיא נתקלת באלה שרוצים להצר את צעדיה –גבולות 

קבוצת הפייסבוק ששמה "כולנו ח'אלד את תרומתה של הזה מנסה להבין 

 במצרים להתפתחות המחאה החברתית (We are all Khaled Saidסעיד" )

להפלתו של משטר בסופו של דבר שהובילה  התפתחותולהתפשטותה, 

 בדק מה היו המטרות העיקריות של הדיונים שנערכו מחקרמובארכ. ה

)לפי רצף  הלך המחאהבתאריכים שנקבעו כתאריכי שיא במ בפייסבוק
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בעידן של שינויים פוליטיים וטכנולוגיים בלתי . האירועים שיצוין בהמשך(

להצביע על חשיבותם של  ו של המחקר הזה הוא ביכולתורומתפוסקים ת

ייסבוק בפרט בארגון מחאה פבאינטרנט בכלל ורשת ההכלים החברתיים ב

 מקוונת.

 סקירת ספרות

רשתות שמה שמייחד את ה ,טוענים (Boyd & Ellison, 2008בויד ואליסון )

בינם  שהן מאפשרות לזרים ליצור קשרים חברתיים אינו העובדהחברתיות 

שהן מאפשרות למשתמשים לבטא בצורה ויזואלית העובדה אלא  לבין עצמם,

. יתרה מזאת, המייחד את ולהציגם את הקשרים החברתיים הקיימים שלהם

א האפשרות שהיא מציעה למשתמשיה ליצור קשרים והרשת החברתית ה

. הקשרים האלה נוצרים על בסיס תחומי לא היו נוצרים בלעדיהחברתיים ש

פעילויות שונות. על בסיס דעות פוליטיות דומות ועל בסיס ן משותפים, עניי

הכותבים מציינים את הפרופיל כאבן היסוד של הרשתות החברתיות. 

מציגים את רשימת החברים של שפרופילים אלה הם פרופילים ויזואליים 

באותה רשת חברתית. מאז הקמתן, משכו  משתמשיםגם הם שהמשתמש 

פועלים באתרים אלה מדי ש רתיות מיליוני משתמשיםאליהן הרשתות החב

גדל  ללה(. הסיבה העיקרית שבגNeumayer & Raffl, 2008יומו )יום ו

הרשתות העובדה שמספר המשתמשים ברשתות החברתיות מדי יום היא 

-userידי המשתמשים ) החברתיות הן הבמה הטובה ביותר לתוכן המיוצר על

generated content .) 

 

 

 מקוונתמחאה 

על האופן בו אנשים מבינים את סביבתם ועל האינטרנט רשת  , משפיעהכיום

ואחת מצורות ולהשפיע עליה, להשתתף בה בו הם מבקשים שהאופן 

( מספר סיבות Hecht, 2011לפי הכט ). ההשתתפות הנפוצות היא המחאה

( 0כאשר המרכזיות שבהן הן:  ,מביאות להצלחה של ארגון מחאות מקוונות
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השיתופות, של סוג  הסביבהאפיין בבחירה חופשית של תמוף וולונטרי השית

אין ( 5 ,לטה על עזיבתה, הזמנית או הקבועהבה ושל ההח נהלתשמ הפעילות

שיח בין משתתפי -הגברת הדו( 3 ,נהיגות ברורה בקבוצותכפייה ואין מ

דפוס (, המחאה הפוליטית המקוונת היא 5101. לפי שפרמן )הפורום

לפי  במרחב הממוחשב ומשפיע על המציאות הפוליטית הממשית.שמתקיים 

און )ח"ת( מחאה ייחודית זו מאפשרת הנעת פעילויות ביעילות רבה, גם -לב

כאשר מדובר בשחקנים שבאופן מסורתי מצויים בעמדת נחיתות, בהשוואה 

 רשתות חברתיות לשחקנים מבוססים ומקושרים יותר בזירה הפוליטית.

מאפשרות גם ת ביטוי חדשות לקבוצות מחאה קטנות ואפשרויו ותמעניק

(, יש Garrett, 2006. לפי גארט )להשמיע את קולם הפוליטילמיעוטים 

ביטול מחסומים  מחאה פוליטית:לשלושה מנגנונים שקושרים בין האינטרנט 

. קידום של זהות קולקטיביתו יצירת רשתות חברתיות פיזיים ומרחביים,

כי טכנולוגיות המידע והתקשורת החדשות  ,( מוסיף וטועןשםגארט )

מאפשרות לפרט לקלוט ולעכל מידע פוליטי בצורה טובה יותר ולכן הוא מוכן 

החידוש ש ,(Hecht, 2011הכט ) ו טועןלעומתליטול חלק בפעילות פוליטית. 

שהמרחב הציבורי שנוצר אינו תלוי בסוג  ,במחאות המקוונות הוא בכך

מהווה  הוא , אלאאו באי קיומן חברות אזרחיות בקיומן של ,המשטר הפוליטי

 מסגרת שיח לפוליטיקה האלטרנטיבית המשולבת לעתים בפעילות אקטיבית

מאפיין חשוב נוסף למחאה המקוונת הוא שינוי סדרי שלטון. שמטרתה 

 משתמשים אחריםלאו או דף רשת יוידסרטון סיפור חדשותי,  להפיץהיכולת 

חד עם הקישור ותמצית הקטע יכולים . ית השיתוףבאמצעות פונקציי

את דעתם בנושא. משתמשים אחרים  שמביעותהמשתמשים לכתוב הערות 

רלוונטיים לדעתם. לפי שולספק מקורות מידע אחרים לענות להם, יכולים 

או עם אוריינטציה פוליטית, יויד סרטוני(, Lim & Golan, 2011לים וגולן )

ידי אזרחים מן  מופקים כעת על מקצועיים,פעם נוצרו רק על ידי מפיקים ש

מדיות חברתיות אחרות. לפי לטיוב ו-רשתות כמו יולידית ימ ועליםהשורה ומ

ההיקף הרב של תוכני  ,(Tufekci & Wilson, 2012) טופקי ווילסון



 5105 מרץ ,01מידעת מספר ליון ג

 

6 

 

שקשה לדכא מוכיחים או( יויד סרטוני)תמונות ומולטימדיה ושיעור הפצתם 

בדומה למחאה כי  ,(5101נים )שפרמן, יש הטועמידע בנוגע להפגנות. 

 החברתי, השוויון המחאה המקוונת מנציחה את איהפוליטית המקובלת, גם 

, ונגישותה היא תוצאה לכולם במידה שווה הנגיש ההאינטרנט אינרשת שכן 

 . של מעמד חברתי ושל אופי המשטר

 

 הקמתן של קבוצות מחאה בפייסבוק

בעיקר בקרב קבוצות של הרשתות מחאה חברתית מקוונת צומחת וגדלה 

, והן משתמשים יכולים ליצור קבוצות בכל נושא העולה על רוחם החברתיות.

החל מקבוצות העוסקות בנושאים יומיומיים כגון אופנה,  אכן מגוונות מאוד:

צרכני על מוצרים מסוימים וכלה  בקבוצות המתארגנות חרם עבור לקריאה ל

 לעתיםונהגותן של קבוצות המחאה משתנה, הת כדי לקדם עניינים פוליטיים.

 , יש לה השפעה מזערית על המציאות.במרחב הווירטואלי נותרת  כשהמחאה

למרות זאת, לעתים משולבים בקבוצות המחאה גם דפוסי מחאה אחרים כגון 

חרם על מוצרים, חתימה על עצומה או השתתפות בהפגנה. כך מתעצם כוחן 

  .(5101שיח החברתי )שפרמן, של הקבוצות והן מוצאות דרכן ל

 

 

 

 פייסבוק במצרים

המצוטטים אצל  internetworldstats-ה ם שהתפרסמו באתרעל פי נתוני

אחוז מכלל משתמשי  03.34במצרים השתמשו  5105באפריל  (5105פבל )

האינטרנט ברשת הפייסבוק כשעוד ועוד מצטרפים חדשים נוספים אליהם 

באמצעותה שלפלטפורמה  5118-הפכה כבר ב רשת הפייסבוק מדי יום.

אלף מצרים שמחו נגד מחירי המזון  71-התארגנה קבוצת מקוונת של יותר מ

 6-השל  תנועת הנוער "המאמירים במדינה. הקבוצה אורגנה על ידי 

התנגשו עם עצרות מחאה שבו הובילה שנקראת על שם התאריך באפריל", ש
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בנושא  ערך. מחקר חשוב שנAl Ezzi et al., 2008)) המשטרה המצרית

תפקידן של הרשתות החברתיות במהפכה המצרית הוא מחקרם של חמיס ווהן 

(Khamis & Vaughen, 2011bשבדק ),  מה היו תפקידיהם של דפי

 ,. מסקנתם של החוקרים היאיהולאחר כה, במהלהמהפכה הפייסבוק לפני

יכולים לשמש כלים אפקטיביים לתמיכה בפעולותיהם של  שדפי הפייסבוק

רישות מעניקים  , במה חופשית משום שהם משמשים  פוליטייםהפעילים ה

הזדמנות לאזרחים מהשורה מקום  וירטואלי להתארגנות פוליטית ווי, פוליט

 קהילה הפנימית והבינלאומית. עם הרשמיהם  לחלוק את 

 

 המחאה החברתית במצרים

 עיםרצף אירו

)ויקיפדיה,   5100-בלהלן האירועים המרכזיים שליוו את המחאה המצרית 

5100 Indian express, 2011, Aljazeera, 2011) ושנבחרו כתאריכים )

 שלפיהם בוצע המחקר:

 

 יום הזעם -בינואר  25

אלפי יצאו , יום ההנצחה של המשטרה הלאומית במצרים, 5100בינואר  55-ב

, שהיום להתפטרותו של חוסני מובארכ. יש לציין מצרים לרחובות בדרישה

הקרבה וכיום לו ותסמל חשוב לפטריוטיראה בו שמובארכ הזה נבחר משום 

ולהפגין את  לכוחות המשטרה והביע את הערכתיכול העם המצרי לשבו 

. במקום זאת, כונה יום זה על ידי המפגינים "יום להם הגאווה שהוא רוחש

-יום לאחר הדחתו של נשיא תוניסיה, זין אל 00ההפגנות החלו הזעם". 

. בבוקר החלה מחאה המונית ליד בית המשפט העליון במרכז עאבדין בן עלי

פרלמנט. המשטרה וכוחות הביטחון, ואחר כך התגודדו המפגינים ליד הקהיר 

. אותםכדי לפזר  גז מדמיעבחיילים, השתמשו בתותחי מים ו אלף 31-שמנו כ

 ,אסואןב איסמעיליה,ב מנצורה,בהפגנות נערכו גם באלכסנדריה, 

נוספים  יםפגינמ 351ועוד מפגינים נעצרו בקהיר,  511-כ. מהדיהבו אסיוטב
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פתחה המשטרה באש על המפגינים,  סואץ בעיר .ברחבי המדינה נעצרו

רשת החדשות אלג'זירה טענה כי מתכנני ההפגנות  נהרגו. ים מהםושני

בינם לבין עצמם על הרשתות החברתיות כדי לתקשר  דה רבהמיהסתמכו ב

חשוב לציין  (.Aljazeera, 2011ההפגנות )קיומן של להפיץ את דבר וכדי 

, עיצובה של המהפכהבכי התאריך זה היה ליום המרכזי והחשוב ביותר  ,עוד

שהעלו פוסט חדש לרשת כמעט  ,בפעילות שיא של הכותבים והוא התאפיין

 ודיווחו על המתרחש מהשטח בזמן אמת.כל דקה, ב

 בינואר 32-32

נחסמה  טוויטר המיקרובלוגינג ולאתר  פייסבוק החברתית הגישה לרשת

. כוחות המשטרה קיבלו הוראה השתמש בהםלאחר שאלפי מפגינים החלו ל

כי קהל המפגינים  ,לפזר את המפגינים ולפנותם בכוח מהרחובות. חשוב לציין

בני כל הגילאים, מכל גברים ונשים משכילים, ל של היה מורכב ממספר גדו

שלושה מפגינים הדתות. מספר הנפגעים גדל ובני כל ו יםהמעמדות החברתי

שוטרים מיידוי  05-מפגינים ו 55סואץ נפצעו עיר בהפגנות המוניות ב נהרגו.

, ובכל רחבי ת תחנת המשטרה ומבני ציבור אחריםאבנים. המון זועם הצית א

בינואר הצהירו האחים המוסלמים על  57-במצרים נעצרו מאות בני אדם. 

מוחמד , זוכה פרס נובל לשלום, תמיכה במפגינים. מנהיג האופוזיציה

 ,הצהיר כי יחזור למצרים להפגנות יום שישי. כמו כן, הצהיר ,אלבראדעי

 עבר,תקופת המ קח על עצמו את תפקיד נשיא מצרים ביי  ,אם יתבקשש

, אם אמנם יעשה מובארכ יעזוב את המדינהלאחר ש ,בטרם יתקיימו בחירות

 .(Aljazeera, 2011) זאת

 

 יום שישי של זעם - בינואר 32

 סייעיום זה נודע כ"יום שישי של זעם" לאחר שהממשלה הורתה לצבא ל

לא התערב  שקיבל, למרות ההוראות. בדיכוי ההפגנות לכוחות המשטרה

יום היו האלימות ביותר מאז תחילת אותו ההפגנות ב הצבא בשלב הזה.
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המחאה ההמונית. בנקודות שונות אסר הממשל המצרי להתאסף לתפילת יום 

פגע השלטון ברשתות , לזאת . בנוסףהשישי כדי להקשות על ארגון המחא

לא לשלוח גם לא ניתן היה להשתמש ברשת האינטרנט וכך שהסלולריות 

מוחמד אלבראדעי הושם במעצר בית. לאחר  שלוםפרס נובל ל זוכה מסרונים.

אלא  עוצר לילה, וטלהתנגשויות אלימות בין המשטרה למפגינים ה

המפגינים התעלמו ממנו. בשעות הערב המוקדמות הוצת המטה של ש

של  ערב עברו רכבי משורייניםו בהמפלגה הלאומית הדמוקרטית בקהיר. ב

את מטה המפלגה הבוער  ,בין השאר ,אבטחוובקהיר,  הצבא המצרי

המוזיאון המצרי. לפני המוזיאון נעמדו מפגינים בשרשרת אנושית והגנו  מול

  .עליו מביזה

 

 מתודולוגיה

 

 שאלות המחקר

 

אינטרנט בכלל ורשת הפייסבוק בפרט שרשת הכי  ,מן הרקע התיאורטי עולה

. ולהפצתן המהירה להתפתחותן של מחאות פוליטיות תרמו תרומה משמעותית

כיצד השתקפה  ,מטרתו העיקרית של המחקר שיוצג בהמשך היתה לבחון

פייסבוק ולהבין את השימושים העיקריים שעשו הפעילים הרשת בהמהפכה 

 בפייסבוק בציר הזמן שהוגדר לעיל.

מהן הדיונים בתאריכי השיא?  בהם עסקומהם הנושאים המרכזיים ש .0

 מטרותיהם העיקריות של הדיונים הללו?

בקבוצות המחאה? האם  השתמשובהם שהמרכזיים מהם המאפיינים  .5

במהלך או ותמונות? האם השימוש היה אחיד ינעשה שימוש בקטעי ויד

 הזמן?כל 

 

 הליך המחקר
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 שדה המחקר 

 (We are all Khaled Said) "כולנו ח'אלד סעיד"

"כולנו ח'אלד סעיד"  היא הקבוצההמחקר  כשדהקבוצת המחאה שנבחרה 

(We are all Khaled Said) 

)http://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk(. 

 

נזכרה תפקיד מרכזי במחאה במצרים ושום שמילאה קבוצה נבחרה מה

 אלף 055-, מונה הקבוצה כ5100. נכון ליוני בתקשורת לעתים קרובות

 58איש עסקים בן וצה נוסדה לאחר שח'אלד סעיד, הקבאוהדים. 

ארגוני זכויות  הוכה על ידי שני שוטרים.מת כתוצאה ממכות שמאלכסנדריה 

. של המשטרהשחיתות מעשי ראיות לשנרצח משום שהיו בידיו אדם טוענים 

מקרים דומים להבדיל ממקרה התקיפה של סעיד סירב להיעלם מן הכותרות, 

בעבר. פעיל זכויות אדם אנונימי פתח עמוד פייסבוק תחת השם "כולנו 

גופו ופניו ובהן מופיעים חדר המתים שצולמו באלד סעיד", ובו תמונות 'ח

, שהוקם על נכנסו לעמוד הפייסבוק 5101. עד סוף יוני סעיד המושחתים של

ות במצרים אלף בני אדם, ומאז שהחלו המהומ 031 ידי מתנגד המשטר,

 י הפייסבוק הנצפיםעמודאחד מל הוא הפךו, אלף גולשים 481-נכנסו אליו כ

שכל הקבוצה היא קבוצה (. ynet, 2010) צריםבמבאותה תקופה ביותר 

 ,(5105ביולי  אלף 535) , יש בה חברים רביםאנגלית משתתפיה יודעי

תן אינטראקציה רבה בין החברים בקבוצה. על קיר הקבוצה ניומתקיימת 

או ילמצוא, מלבד פוסטים רגילים ותגובות רבות, תמונות, קטעי ויד

וקישורים רבים. כמו בכל קבוצה בפייסבוק, חברי הקבוצה יכולים להגיב על 

וכיו"ב או יקטעי וידוכן , באמצעות תוכנת השיתוף מאמרים הפיץהערות, ל

 .אמצעים להעברת מידע

שום פייסבוק מהיתן להגדיר את הקבוצה שנבחרה כקבוצת מחאה בתוך נ

היא מציעה דרך קלה ופשוטה  - כל המאפיינים של קבוצת מחאה שיש לה את

 . בנוסףולשנותו מצב קיים עללהתאגד סביב מטרה מסוימת המנסה להשפיע 

http://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk
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סרטון סיפור חדשותי,  להעביר, קבוצת המחאה מציעה את היכולת לזאת

. יחד עם באמצעות תוכנת השיתוף משתמשים אחריםלו דף רשת או איויד

הקישור ותמצית הקטע יכולים המשתמשים לכתוב הערות כך שיוכלו להביע 

את דעתם בנושא. משתמשים אחרים יכולים גם הם להביע את דעתם ולספק 

רלוונטיים לדעתם. לבסוף, ניתן לראות שהכותבים שהם מקורות מידע אחרים 

 של קבוצות המחאה הווירטואלית ומרכזיכירים במאפיין נוסף בדף הקבוצה מ

אמצעי תקשורת המסורתיים. הכותבים קוראים  ם שלהצורך בהתערבות -

של אמצעי התקשורת המסורתיים ולהפצת המחאה בכל  םרבות להתערבות

  מדיה אפשרית.

 

 שיטת המחקר

מחקר זה הוא בעל פרספקטיבה הוליסטית, ומביא לידי ביטוי תהליכים 

(. חקר מקרה נבחר כשיטת מחקר 5110במערכות דינמיות )יוסיפון, 

כיוון שזאת שיטה שמתמקדת בניתוח של מקרה ייחודי שממנו מאיכותנית, 

תהליכים נוגע לבוכן  ,התנהגות האנושיתבנוגע ל הפיק תובנות ניתן ל

(. לפי פטון )מצוטט אצל בן 5110רה הנחקר )יוסיפון, מתרחשים במקש

אירוע,  -(, חקר מקרה הוא תהליך למידה של יחידה מסוימת 5110יהושע, 

זמן או קהילה. המחקר עוסק בחקר של היחיד, בהקשר של החיים האמיתיים, 

תוך שימוש במקורות שונים ומגוונים להסבר תופעה או מקרה. לכן, ניתן 

דוגמה אחת של תופעה שמבקשים לחקור ב מתמקדה שחקר מקר ,לומר

, וניתן  אותהמסביר שאו מקרה  רשל תופעה רחבה יותדגם שהוא אותה, או 

לטענה כללית רחבה יותר. קבוצת המחאה "כולנו  כאבן בוחןלהשתמש בו 

 .ח'אלד סעיד" נחקרה כמקרה ייחודי המייצג קבוצות מחאה אחרות בפייסבוק

ניתן להפיק באמצעות שפה במשמעויות ש עוסקשמחקר איכותני  הואהמחקר 

הוא בוחן הוא נטורליסטי, כלומר, י נ(. המחקר איכותDey, 1993) ופעולות

  .מצבים מהעולם האמיתי, אינו שולט בתהליך וגם לא מבקר אותו
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 איסוף הנתונים

 פוסטים )מאות פוסטים 3,111-כפי שצוין לעיל, הקבוצה שנבחרה הכילה כ

בתאריכים שנבחרו,  שקראתי אותםלכל תאריך שנבחר מראש(. לאחר 

מהם, שכולם נכתבו בארבעה ימים שנבחרו באופן  511-לבחור כ תיהחלט

היתה יחידת הניתוח  .יוםכל מפוסטים  41-51 מקרי, ובמלים אחרות, בחרתי

ל אורכו; הוא יכול היה להיות בן משפט אחד ויחיד ששלם, ללא הגבלה פוסט 

 בן ארבעה משפטים או יותר.וגם 

 

 ניתוח הממצאים

, מבוסס על תיאוריה מעוגנת בשדהש פרשני נותחו באופןממצאי המחקר 

משמעויות לתוכן שיידלה מתוך הקבוצה. בעזרת התיאוריה  יתבהבני ,כלומר

 ,המעוגנת בשדה ניתן ללמוד על דפוסי חיים ועל מבנים ארגוניים וחברתיים

אבל הם  ,בהתנהגות האנושית  דפוסים וחזרותיש כשנקודת המוצא היא ש

(, בתיאוריה המעוגנת 5110אינם ניתנים לתיאור באופן מתמטי. לפי גבתון )

וכל הזמן,  עת ובעונה אחת בשדה תהליך איסוף הנתונים וניתוחם נעשה ב

אף על פי . ומונחה על ידם תוצרי הניתוחב כאשר איסוף הנתונים תלוי

כי זהו תהליך  ,מובחנת ושיטתית, חשוב לצייןשניתוח הטקסט נעשה בדרך 

לפניו. ניתוח שבו בונה החוקר את פרשנותו לטקסט שסובייקטיבי במהותו, 

הטקסט, לאבחון מגמות מהרעיונות המרכזיים  תרכי הפקותוכן משמש לצה

ויכול להיות בסיס להעלאת השערות ביחס לנתונים  מנוהעולים מוכיוונים 

 שלבים:  כמהנים נעשה בניתוח הנתו. והמופיעים ב

בהם  אותרו :המחקרבהם עוסק פוסטים שסקירה ראשונית של ה .0

ניתנים לאפיון או היו נושאים וכותרות שחזרו על עצמם וש - חזרות

 ליישום. 

 חלוקה של הפוסטים לפי הקטגוריות שנמצאו בשלב הראשון. בנוסף .5

למצוא מכנה  ניסינו, תוך כדי חלוקת הפוסטים לקטגוריות, לזאת
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מספר קטגוריות  קבץכך שניתן יהיה ל ,משותף בין קטגוריות שונות

 תחת תמה כללית יותר.  

חלוקת הפוסטים על פי הקטגוריות שכבר נוסחו תוך  של המשך .3

מתמיד. בשלב זה גם נוסח הסבר ברור לכל קטגוריה. ה ןשיפור

 כאשר כל קטגוריה הצביעה כעת באופן ,חודדו כלומר, הקטגוריות

עלו שהיתה חלק ממנו. התמהל מפורש יותר על התכנים הייחודיים ש

 תחת אותה התמה שתחתיה היא נכללה. 

שבו הניתוח כבר כלל את מערכת הקטגוריות הסופית,  ,בשלב זה .4

לקטגוריות הקיימות. תוך  ולקוכל הפוסטים שנבחרו וחנבדקו שוב 

גרעין קטגוריות אותרו כדי חלוקת הפוסטים לקטגוריות הסופיות 

ריות רבות קשורות לקטגושקטגוריות מרכזיות  , שהן(נושאי גג)

 שיהוו את מרכז הניתוח.

 

 ממצאים ודיון

לכל תמה  סיווגיהן:שלוש התמות המרכזיות הבאות ו עלוניתוח הנתונים מ

וקטגוריה יתלווה הסבר קצר המסביר את מהותן ואת הפוסטים המרכיבים 

 תלווה במספר דוגמאות., כל קטגוריה לזאת אותן. בנוסף

השימוש היעיל ברשתות  – כלי ארגוניבוק כסקבוצת פיי .0

האצת אירועי המחאה. המשתמשים ראו בהיה גורם מרכזי  החברתיות

, שראשיתה בעולם מעין מסגרת מאגדתברשתות הווירטואליות

הפעילים המצרים עשו שימוש  הווירטואלי ואחריתה במציאות.

 , ובעיקרשל הרשתות החברתיותם בולטיהן המוצלח במאפייני

לאגד את המפגינים ולעודדם  ן לתקשר באופן רב כיווני, כדיביכולת

 לצאת לרחובות. 

 בינואר 55
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ההפגנה שמיועדת להתקיים בניו יורק מחר, מאושרת: יום שלישי, 

, 03:11-05:11, משלחת הקבע של מצרים לאו"ם, 5100בינואר,  55

 ח.מזר 44פינת רחוב  הראשונהשדרה ה

January 25th 

Tomorrow's New York protest is confirmed: Tuesday Jan 

25th, 2011 (New York Egyptian Permanent Mission to the 

United Nations 1 PM to 3 PM 1st Ave & East 44th Street). 

 בינואר 56

הפגנות שהבמצרים  כל אדםהודעה לאומית: אנא ידעו 

שישי יתקיימו ביום שישי לאחר תפילת יום המוניות 

מצרים. אנא הודיעו זאת כל בכל רחבי )בצהרים( 

מכריכם לפני שהממשלה סוגרת את פייסבוק ואתרים 

 לא ניתן להשתמש בטוויטר במצרים.עדיין אחרים. 

(January 26th: 

National announcement: Please let EVERYONE in 

Egypt know that we will be doing mass protests on 

Friday after Friday prayers (mid-day) ALL OVER 

Egypt. Please let everyone know before the 

government closes Facebook and other sites. 

Twitter remains closed in Egypt). 

 בינואר 57
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מחר, יום שישי, יהיה יומינו הגדול מכולם. אנו מקווים 

רק צועדים. ההפגנה תהיה שקטה, ו ציא לרחובות מיליוןלהו

 אם נישאר שקטים נוכל להעביר לצדנונדרוש את זכויותינו. 

 . הגיע הזמן שיקשיבו לנו.חלק מהמשטרה

(January 27th: 

Tomorrow Friday will be our biggest day to date. 

We are aiming to achieve 1 million marchers. We 

will be peaceful and just calling for our rights. If 

we stay peaceful we will win over some of the 

police. Its time they listen).  

שאחת המטרות המרכזיות של השימוש בפייסבוק ככלי  בירור,ניתן לומר ב

והפצת הידיעה לכלל הציבור, במיוחד  בשטחארגון המחאות היתה ארגוני 

פעיל אלמוני מקהיר אצל חביב ה הראשונים של המחאה. כפי שצוטט בימי

"אנו משתמשים בפייסבוק כדי לקבוע (: Chebib & Sohail, 2011וסוהיל )

ן ויוטיוב כדי לדווח עליהן תאם אותאת מועדי ההפגנות שלנו, בטוויטר כדי ל

 לעולם".

( “We use Facebook to schedule the protests, Twitter to 

coordinate, and YouTube to tell the world”). 

הפוסטים תחת תמה זו ממוקדים מאוד במטרה, הם מכוונים לארגון 

הפוסטים  רובהרחבת הפעילות הקיימת. ללשטח ו צאתעידודם ללהמפגינים, 

הם בני מספר שורות שבהם מוסר הכותב מידע מדויק )מקום ושעה( על 

הפוסטים מכוונים  צאת ולהשתתף בהן.קוראיו להפגנות עתידיות ומבקש מ

כולם מוזמנים להצטרף להפגנות  - לאומי ובינלאומי כאחד - לכלל הציבור

עולם. אחד מהמאפיינים העיקריים של המהפכה כל רחבי הבמצרים וב

המהפכנים המצרים הצליחו להדיח את  :בה התפתחהשהמצרית היא המהירות 

פייסבוק רשת למהירות תרמה  ימים בלבד. 08תוך בהנשיא המכהן מכיסאו 
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מארגני המחאות עשו שימוש רב  - ששימשה כלי ארגון חיוני למחאות

 ה של הרשת להגיע לרבים והעביר אליהם מידע שמופץ הלאה.ביכולת

פעילים יהם של (, יש עלייה משמעותית בהצלחותCohen, 2010לפי כהן )

מרכזים את פעילותם באינטרנט, ובעיקר ברשתות החברתיות. שחברתיים 

המאבקים הללו, שהתקיימו בעבר ברחובות, בכיכרות ומול לשכות השרים, 

עוברים בהדרגה לאינטרנט ולקבוצות בפייסבוק. במקום להניף שלטים, 

המפגינים לוחצים על "לייק"; במקום לצאת לעצרת, הם מפרסמים פוסט 

ברגע דרך המגאפונים, הם מעדכנים סטטוס בטוויטר.  בבלוג; ובמקום לצעוק

על ההפגנות הופצה לציבור המחוברים לדף, כל מה  השהידיעה הראשונ

לאלו שנותרו לא מחוברים. כלומר, המדיה החברתית  אותהשנותר היה להפיץ 

, לאירועים לא רק מניע ראשוני, אלא גם מאיץשימשה במהפכה המצרית 

  בנתה המחאה ובאמצעותה הופצה להמונים.עליה נש והיתה פלטפורמה

 

ממשקים חברתיים משמשים במקרים רבים  - עיתונות חלופית .5

ת כחד ספלטפורמות של דיווח ישיר, חלופה לעיתונות המסורתית הנתפ

על ידי משטרים ריכוזיים. המדיה  ,במקרים רבים ,נשלטתככיוונית ו

 יהםהחברתית מאפשרת לאזרחים לתפקד כעיתונאים, לדווח על חוויות

מידע,  תריחדשות, ליצאלטרנטיביים ל אישיות ולתקשר עם מקורותה

 ו.תו ולהעברתלקבל

פוסטים תחת  - תיאור של אירועים מתרחשים .א

מתרחשת של תיאור של פעילות קטגוריה זו יכללו כ

 או.יתמונות וקטעי ויד בשטח כולל

 בינואר 55

נות משליכות כוסות וסירי כמה עדכונים מאלכס: כמה זק

בתיהן על המשטרה שברחובות. בנוסף בישול ממרפסות 

חיילים לזאת, יש דיווחים בלתי מאושרים ועל פיהם כמה 
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פגינים. לא את מדיהם והצטרפו למ בשירות המשטרה פשטו

 כפי שאמרתי. ,מאושרים

(January 25th: 

Some updates from Alex: Some old ladies are 

throwing glasses and cooking pans from their 

home balconies on the police in the streets. Also, 

unconfirmed reports that some police soldiers 

(Amn Almarkazy) have taken off their police suits 

and joined protesters. Unconfirmed as I said). 

 בינואר 56

 זוהי תמונה שצולמה בקהיר הבוקר. הם מתכוננים וגם אנחנו.

 (January 26th: 

This is a photo from Cairo this morning. They are 

preparing and we are preparing). 

 בינואר 58

הממשלה המצרית הפילה  – מבזק חדשות: דחוף

את רשת האינטרנט  במצרים עשר דקות אחרי 

פרסמה את  (Associated Press – AP)שאסושיאטיד פרס 

סרט הווידיאו הזה שבו נראים צלף של המשטרה המצרית 

 http://apne.ws/eEC1I5. הורג מפגין מצרי

 (January 28th 

http://apne.ws/eEC1I5
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BREAKING NEWS: URGENT - Internet has been 

completely switched off in Egypt by the Egyptian 

government 10 minutes after AP published this video 

of the killing of an Egyptian protester by Egyptian 

police snipper. http://apne.ws/eEC1I5) 

על פעילויות מהשטח,  מגוונים כוללים תיאוריםהפוסטים תחת קטגוריה זו 

כלומר הפוסטים נמסרים בצורה של דיווח עיתונאי ממוקד. הפוסטים 

תיים מהשטח יתמציתיים וקצרים מאוד, מטרתם למסור דיווחים חיים ואמ

טופקי ווילסון לפי  המספקות הוכחה(.בתמונות )ולכן חלק ניכר מהם מלווים 

(Tufekci & Wilson, 2012 עיתונאי אזרחי הוא אדם שעשוי להיות בעל ,)

לפתע להעביר  שרוצה, )אבל הוא אינו בהכרח כזה( היסטוריה של אקטיביזם

 אחוז 48.5מידע קריטי ברגע מכריע. הכותבים מצאו במחקרם כי לציבור 

כינוסי המחאה או או תמונות מיויד סרטונייצרו בקבוצה מהמשתתפים 

אלה שתי אין . עם זאת, הפוליטיים שהתקיימו ברחובות והפיצו אותם

האפשרויות היחידות: רבים מהמשתמשים בטלפונים סלולריים גם השתמשו 

או שצולמו ישתמונות וקטעי ויד ,כאשר ההנחה היא ,(אחוז 75בפייסבוק )

רות, במלים אח בעזרת הטלפונים הסלולריים מיד הועלו לרשת פייסבוק.

ת של הדיונים בקבוצה ועיקריאחת המטרות ש ,ניתוח תוכן הפוסטים מראה

היא הפיכתה של הקבוצה לכלי ביטוי של האזרחים המעוניינים ליטול חלק 

(, הרשתות 5105) לפי פבלבפעילות ובדיווחים על הפעילות מהשטח. 

החברתיות הן בעלות תפקיד חשוב במזרח התיכון בתיעוד אירועים ובדיווח 

ים הם לא רק אמצעי התקשורת הישנמכיוון שיום. מעל התרחשויות מחיי היו

אלא גם נשלטים במקרים רבים על ידי משטרים ריכוזיים חד כיווניים, 

המאופיינות  במזרח התיכון, רשת האינטרנט והרשתות החברתיות שבה,

בתקשורת רב כיוונית ושטוחה מבחינה היררכית, הפכו לאמצעי תקשורת 

עבור רבים במזרח הלאה ליצירת מידע, לקבלתו ולהעברתו  אידיאליחלופי ו

התיכון. כדי ליצור תכנים אישיים ולהציג תמונות בפליקר, סרטונים ביוטיוב, 

http://apne.ws/eEC1I5
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ורטים המדווחים על להעביר דיווחים קצרים בטוויטר או להעלות בלוגים מפ

. סטורק פייסבוקרשת ההאירועים השוטפים, השתמשו משתתפי המחאה ב

(Storck, 2011טוענת ),  בשיח  ישנים השתמשו רבותהתקשורת הכלי כי

פייסבוק בפרט וברשתות החברתיות בכלל כמקור לדיווחים רשת הב וצרשנ

על בדים וישירים מן האירועים. גם רשת אלג'זירה נשענה על בלוגרים מכו

תי של אירועים מהשטח ילקבל סיקור חי ואמ כדימשתמשי טוויטר 

(Aljazeera, 2011 .) אף על פי שהדיווחים שעולים מהרשתות הללו אינם

לאלה שהיו מעורבים בזמן המהפכה המדיה החברתית אפשרה אמינים תמיד, 

 לעצב את הנרטיב שלהם ולחשוף את עצמם לקהל בינלאומי. ותישירה ב

לשימוש בפייסבוק   הכדוגמ – דרישות המפגיניםהצגת  .ב

כל הצגה  בקטגוריה הזאתפוסטים יכללו כאמצעי תקשורת, 

דרישות פוליטיות,  וביניהן של דרישות מצד המפגינים,

חומריות ואחרות. הדרישות הן דרישות מהשלטון ומכוחות 

אך אלה יכולות להיות גם דרישות מהקהל  ,המשטרה בעיקר

 הבינלאומי.

מספר דוגמאות של פוסטים המציגים את דרישות  להלן

 המפגינים:

העם. רוצה. בואו נחזור כולנו: בינואר 58

 שהמשטר ייפול.

 העם. רוצה. שהמשטר ייפול.

 העם. רוצה. שהמשטר ייפול.
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 העם. רוצה. שהמשטר ייפול.

לא עוד עינויים. לא עוד ח'אלד סעיד. לא עוד סעיד בילל. 

 חירות, שינוי וצדק.

(January 28th: 

Let's all keep on repeating now together: People. 

Want. Regime Fall. 

People. Want. Regime Fall. 

People. Want. Regime Fall. 

People. Want. Regime Fall. 

No more torture. No more Khaled said. No more 

Sayed Belal. Freedom, Change and Justice). 

קצרים וממוקדים ומוסרים את הדרישות גם הם  הזאתקטגוריה בהפוסטים 

חוזרות על עצמן בחלק שבסיסמאות  בנות שלוש או ארבע מלים כל אחת 

. שהדבר נעשה כדי שיהיה קל לחזור עליהן בהפגנות( ,)ייתכן מהפעמים

גם במקומות שאין בהם צורך  אותיות גדולותיש שימוש ב, לזאת בנוסף

 הדרישות. ן שללהדגיש את חשיבות כדידקדוקי, 

יכללו שאלות  הזאתקטגוריה בפוסטים  - שאילת שאלות .ג

הנשאלות מצד הכותבים בדף כגון בקשות למידע מהשטח 

 ממארגני המחאה, בקשות לעדכונים פוליטיים ועוד.

 בינואר 58
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אלג'זירה: מפקדי הצבא מודיעים: עוצר הוטל בקהיר, 

נס לבניין הטלוויזיה באלכסנדריה ובסואץ. הצבא נכ

 הממלכתית. מיהו המפקד הצבאי. אני לא קולט?

(January 28th: 

Aljazeera: Military leaders declare: Curfew 

declared in Cairo, Alexandria and Suez. Army 

moved in to the national TV building. Who's the 

military leader. I'm not getting it?) 

שאלה  סם מוצגתשורות כאשר בבסי הזאת יש כמהקטגוריה ב פוסטים

 אבל חלקן מבקשות ,תופתוחה לכלל הציבור. חלק מהשאלות נשאלות בציניש

אמצעי התקשורת המרכזיים עשו גם הם שימוש  אמיתי וחי מהשטח. ענהמ

 אף על פישיח שהתרחש בפייסבוק כמקור אמיתי לדיווחים בזמן אמת. -בדו

עיתונאות השל  הדיווחימידת מהימנותם ודיוקם של שניתן להתווכח על 

ה של המדיה החברתית יכי אחד מתפקיד ,אזרחית, ניתן לומר בוודאות

אופן ישיר להפיץ ה בלמעורבים ב האפשרות שהעניקה בהפיכה המצרית היה 

 ,Duncombeאת משנתם ולחשוף את עצמם בפני קהל בינלאומי. דאנקומב )

את משימת את כלי התיעוד ו הפקידהכי המדיה החברתית  ,וענת( ט2010

סיפור האמת בידיהם של אזרחים מן השורה כך שהרשתות החברתיות יוצרות 

ידי התקשורת  על שמעוצבתקשר בין אקטיביסטים המערערים על המציאות 

   הממשל שולט בה.ש

 ,רביבנקודה זו חשוב לציין את הביקורת ההולכת וגדלה על הנרטיב המע

ומהפכות  ,המהפכה המצרית בפרטנתפסת בעולם בה שמעצב את הדרך ש

( מסביר את הנרטיב המערבי Friedman, 2011בעולם הערבי בכלל. פרידמן )

האביב הערבי על פיה ידי תקשורת הזרם המרכזי ש הזה כהנחה המונצחת על

דורשים רפורמות דמוקרטיות שהוא התעוררות פוליטית של ההמונים 
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תיצור שדמוקרטיות מערביות תומכות בה, , אתושההתעוררות הז ,ליברליות

קשורה לנרטיב זה ששינוי פוליטי סוחף בעולם הערבי כולו. טענה מרכזית 

. על התהוותם ומקלתהליכים מזרז שכלי בהיא השימוש במדיה חברתית כ

הרשתות החברתיות מערביות היותן של שב ,( מציינתStorck, 2011סטורק )

גם דאנקומב  כוחות מופרזים בהפלת דיקטטורות. ןחסו להיו, בעןמט

(Duncombe, 2010 תומכת בטענה זו באומרה כי אמירה מופרזת זו באה )

שלרשותו להניע את השיח ההגמוני של המערב המודרני  כדיבעיקרה 

ים סמערביים שנתפ כביכול לעמים הלא מסייעוהוא  טכנולוגיה מפותחת,

כי רבבות מצרים  ,. עם זאת, חשוב עדיין לזכורבקםבמא כפחות מפותחים

ואת להפיץ את משנתם מהשטח  כדיאכן עשו שימוש ברשתות החברתיות 

 כעיתונאים לרגע.חוויותיהם 

 קיים ברשתשלסיכום עניין זה, ניתן להסיק כי עיתונות חלופית היא עניין 

, ועוד בלוגים, פוסטים ברשתות חברתיות, טוויטים בטוויטר בדמותם של

אמינות, מייחסים לה  ,כמו גם התקשורת של הזרם המרכזי ,והציבור

 כשהתקשורת הזאת גם משתמשת בהם כמקור מידע.

הרשתות באמצעות  שבה נפוץ המידע מהירותה  – יצירת מודעות .3

גורם מפתח  , הםיהם הן יכולות להגיעוהקהלים האדירים שאלהחברתיות 

 אירועים מקומייםלסכסוכים וביצירת מודעות לאומית ובינלאומית ל

 . ובהגברתה

קטגוריה זו יכללו מידע המכוון בפוסטים  - הפצת מידע לעולםא.

לעולם שמחוץ למצרים, לקהל הבינלאומי שרוצה להתעדכן במצב 

, קטגוריה זו תכלול גם פוסטים לזאת במצרים בזמן אמת. בנוסף

 .הקוראים לקהילה הבינלאומית להתערב בנעשה במצרים

 

 בינואר 56

בבקשה בבקשה, הגיבו ועשו לייק לכל פוסט כדי להעביר את המסר... 

כדי שיראו את ההתקוממות המצרית ויידעו  כםחברילכל אנו זקוקים 
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עליה, מפני שזו הדרך היחידה לעצור את הממשלה המצרית מהרג 

ם מפניו זה התקשורת הבינלאומית מפגינים. הדבר היחיד שהם חוששי

ם לא מעוניינים בשערוריות. הם לא יהרגו מפגינים ממשלות העולם. הו

 אם העולם יתייצב לצדנו.

השמיעו את אנא מכם, תומכינו ברחבי העולם: לילה טוב לכולם. ל

, אמרו לנציגיכם בפרלמנטים השונים ולחברי הפרלמנט שאינכם קולכם

 כ.אררוצים שממשלתכם תתמוך בדיקטטורות כמו זו של מוב

(January 26th 

Plz Plz comment and like on every post to spread the 

word.. We need all your friends to see and know 

about Egypt's uprising as this is the only way to stop 

Egyptian government from killing protesters. They 

are only scared from International media and world 

governments. They don't want scandals. They wont 

kill protesters if the World stood next to us. 

Good night everyone. A kind request to our 

international supporters: Make your voice heard, tell 

your representatives and members of parliament that 

you do not wish for your government to support 

dictatorships like Mubarak's). 

 בינואר 58

אנא צרו קשר עם פקידי הממשלה ועם נציגיה. טבח עומד 

להתחולל במצרים מחר בבוקר. התקשרו לשגרירות המצרית 

 דברו לתקשורת.בארצכם. השמיעו את מחאתכם. 
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עשו . אנא יצילו חייםהפעולות שלכם, לא חשוב איזה, 

 משהו עכשיו.

הממשלה מתכננת לבצע פשעי מלחמה מחר. אנא צרו קשר עם 

התקשורת, עם הממשלות, עם מנהיגים ועם כל מי שתוכלו. 

שישי. אנא צפו יכולים להציג חיים בהפגנות יום  סיקור ומודעות

בסרט הווידיאו הזה, הראו אותו לאחרים והפיצו אותו: 

http://apne.ws/eEC1I5. 

(January 28th 

Please contact your government officials and 

representatives. Egyptians will be slaughtered 

tomorrow morning. Call the Egyptian embassy in your 

country. Protest. TALK TO THE MEDIA. Your actions 

whatever they are WILL SAVE LIVES. Your actions 

will save lives. Take an action now please. 

Government is planning war crimes tomorrow. Please 

contact the media, governments, leaders and 

everyone you can. Coverage and Awareness could 

help save lives in Friday protests. Please watch, share 

and spread this video: http://apne.ws/eEC1I5) 

רוב הפוסטים ש ,חשוב לצייןבבחינת הפוסטים תחת קטגוריה זו  .ב

כך  ,באנגלית מחקר זה נכתבושנבחנה ב קבוצההשאותם כתבה 

גם הקהילה הבינלאומית תוכל לקרוא אותם, להבינם, ש

העלאת  ולהתערב בנעשה במצרים, על פי שיקול דעתה.

 - מודעות פנים ארצית והסבר על הגורמים שהביאו למחאה

http://apne.ws/eEC1I5
http://apne.ws/eEC1I5
http://apne.ws/eEC1I5
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מידע המסביר מדוע ההפגנות קטגוריה זו יכללו ב פוסטים

הגורמים שהובילו למצב הפוליטי ולדרישה  םמהומתרחשות, 

 .להדחת השלטון

 בינואר 55

ברורה די הצורך? האם המצרים הבהירו את עצמם האם ההודעה 

 מספיק? או שאתם זקוקים להבהרות נוספות??? 

(January 25th 

Is the message clear enough? Did Egyptians make 

themselves clear enough? or do you need any 

more clarification???) 

 בינואר 57

ולעמוד שלנו.  סרט וידיאו נוסף שמוקדש לח'אלד סעיד

וידיאו שנוצר על ידי "מצרי מתקומם" עם כל סיפור הרקע 

 של ח'אלד סעיד ומדוע המצרים מפגינים ברחובות.

(January 27th 

Another Amazing Video dedicated to Khaled Said 

and our page. A video by "An uprising Egyptian" 

with the whole background story of Khaled Said 

and why Egyptians are protesting in the streets). 

 בינואר 58

השעה שלוש לפנות בוקר במצרים. מאות פעילים פוליטיים 

, שכמעט ברורנעצרו בבתיהם ברגע זה במבצע רחב היקף. 
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כל מנהיגי האחים המוסלמים נאסרו. דיווחים נוספים על כך 

הכיכרות בות של סוכנים משטרתיים שופכים דלק ברחוש

  במהלך ההפגנות. אנא עשו משהו. המרכזיות כדי להציתם

(January 28th 

It's now 3 am in the morning in Egypt. Hundreds 

of political activists are being arrested from their 

homes at this moment in a very large scale 

operation. Almost all leaders of Muslim 

brotherhood are confirmed arrested. More 

reports that Police agents are pouring petrol in 

the streets of main squares to set them on fire 

during protest. Please act). 

דיונים רחבים יותר  כולליםארוכים יותר מפוסטים אחרים ו הללוהפוסטים 

בנוגע לפרוץ המחאות  מידע רב ככל הניתןלמסור  ,נראה, כך שנועדו

, לזאת ולנסיבות שהביאו את הציבור המצרי לצאת לרחובות ולהפגין. בנוסף

הכותב אף מבקש מהעוקבים הבינלאומיים להמשיך ולהפיץ את המידע לבני 

שיוכלו להתערב  דיואף לממשלותיהם כהפייסבוק עמם שאינם מחוברים לדף 

אותיות ראשיות גדולות בניגוד לחוקי שימוש רב בבנעשה. גם כאן נעשה 

 .ולהדגישם להבהיר מסרים מסוימים הדקדוק, כדי

קטגוריה זו יכללו קריאות בפוסטים  - ביטויים של סולידריות .ג

המצרים והבינלאומיים עידוד וביטויי תמיכה מצד הכותבים 

  .בדףכאחד 

 בינואר 58
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סולידריות הבינלאומית. אנשים מכל רחבי גילויי התודה רבה ל

, למרות אחדהעולם הוכיחו לעצמם ולכולנו שאנחנו מין אנושי 

 כל ההבדלים.

אנחנו, המצרים יוצאים היום להפגנת המונים שקטה במצרים 

כל מפגין ומפגין יוצא לרחוב  בקריאה לחירות, לשינוי ולצדק.

פו רכוש במטרה לשנות את מצרים לטובה, כך שלעולם לא יתק

ציבורי או פרטי, רכושנו שלנו, ולא ישמידו אותו. אם ההפגנה 

הופכת לאלימה, היו סמוכים ובטוחים שהמשטרה או 

 שהברוטליות שבה נהגה הטריפה את דעתם של האנשים.

(January 28th 

Many many thanks for the international solidarity. 

Individuals from all over the world have proved to 

themselves & to all of us that we are just ONE human 

race despite any differences. 

We, Egyptians, are going down in mass peaceful 

protests in Egypt today calling for: Freedom Change 

& Justice. Every single protester is out in the street 

with the aim of changing Egypt to be better so they 

will never attack or destroy public or private 

property, our property. If it gets violent, rest assured 

it's either the police or police brutality that drive 

people mad). 

 היתה  ההפייסבוק שנבדק קבוצתשל ה השלישית תמטר ,על פי הממצאים

לעורר מודעות ולהפיץ מידע, הן לקהילה המקומית והן לקהילה הבינלאומית. 

הטובה ביותר לדף  ההוא הדוגמ "כולנו ח'אלד סעיד" דף הפייסבוקש ,ייתכן
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להזכיר את הרצח  כדי נפתח הוא , שכןלעורר מודעות בינלאומית כדישנוצר 

עד מהרה . ולהנציחו שטרה המצריתהאכזרי של הצעיר המצרי בידי כוחות המ

שהפיצו את תמונת גופתו של הצעיר  אלף עוקבים, 511עקבו אחרי הדף 

דית. הכרה ימודעות מקומית ובינלאומית מי ועוררוברחבי רשת האינטרנט, 

ביצירת מודעות  משמעותיחשובה נוספת לכך שהרשתות החברתיות הן גורם 

מהוות מקור מידע לגורמים חיצוניים ניתן  , כמו גם לעובדה שהןבינלאומית

-הילארי קלינטון ב של ארצות הברית, למצוא בבקשתה של מזכירת המדינה

, פנתה מזכירת המדינה 5119-באירן בשהתקיימו . בזמן הבחירות 5119

בבקשה שהחברה תדחה את עבודות התחזוקה המתוכננות שלה כך  ,לטוויטר

אמצעות הרשת החברתית. עבור שהאיראנים יוכלו להמשיך ולתקשר ב

ממשלת ארצות הברית, הדבר אפשר גם גישה למידע מאיראן שלארצות 

 31לא היו עמה בעת ההיא שום קשרים דיפלומטיים או אחרים זה הברית 

(. כלומר, הרשתות החברתיות הן בעלות תפקיד 2009Carmichael ,) שנה

 רמים בינלאומיים.   חשוב במסירת מידע לא רק לאזרחיה המדינה אלא גם לגו

 קלותלאומית בנולעורר מודעות לאומית וביהאפשרות לגייס סולידריות 

מהסיבות להצלחתה של תנועת המחאה  תהיתה אח באופן מיידי כמעטו

 The Arabידי דוח המדיה החברתית הערבית ) סקר שערך עלמהמצרית. 

Social Media Report, 2011) ,פייסבוק שבמצרים, רוב משתמשי  עולה

לעורר  ביותר בניסיון שנשאלו טענו שהשימוש בפייסבוק היה האפקטיבי

 Brissonמודעות בנוגע לצורך בשינוי וליצירת תנועות המחאה. לפי בריסון )

השימוש ברשת האינטרנט חדר רק מעט יחסית ובאופן ש , אף על פי(2011 ,

עדיין  גם אלה המודים שאינם משתמשים בהמצרית, הבלתי אחיד לחברה 

כלי משפיע וכפלטפורמה לביטוי חופשי. כלומר, גם אלה על כ יהמצביעים על

 שאינם משתמשים בפייסבוק עדיין מודעים לכך שזו רשת חיונית מאוד

כי המודעות  ,שינויים פוליטיים. ניתן לומרלהתרחש  יכולים  שבאמצעותה

ה והתפתחה בעטיה, הודות לזמינותהאינטרנט  רשת בזכותנוצרה  אתהז

  ולמיידיות שלה.
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בהם  המרכזיים  לשאלת המחקר השנייה המדברת על המאפיינים בהתייחס

נעשה שימוש בקבוצות המחאה ניתן לומר כי השימוש המרכזי היה בטבעו 

הכתוב של הפוסט. מן הממצאים עולה שאכן נעשה שימוש נרחב בקטעי 

המרכזיים  וידאו ותמונות באופן שווה. כפי שנאמר לעיל, אחד מהמאפיינים

שמציעות הרשתות החברתיות בכלל ופייסבוק בפרט הוא היכולת להעלות 

שהרי פייסבוק נוצרה מלכתחילה כאתר  - בקלותאו ותמונות יקטעי ויד

 & Boydהמיועד להכיל את תמונות הסטודנטים באוניברסיטת הרווארד )

Ellison, 2008 .) ( לפי לים וגולןLim & Golan, 2011קטעי ויד ,)עם  אוי

, מופקים כעת ם מקצועייםאוריינטציה פוליטית, שהיו פעם נחלתם של מפיקי

 הידית ברשתות כמו יוטיוב ומדייידי אזרחים מן השורה ומשותפים מ על

השיעור (, Tufekci & Wilson, 2012חברתית אחרת. לפי טופקי ווילסון )

צתם ושל הפאו( י)תמונות וקטעי וידהגבוה של ייצור תוכני מולטימדיה 

מהמשתתפים במחקר  : כחצימידע בנוגע להפגנות הסתירשקשה ל ,מראה

העלו לרשת תמונות של ההפגנות תיעדו בצורה אקטיבית את המחאות ו

 .  באמצעות תוכנת השיתוף

(. Third person effectבהקשר זה חשוב לציין את אפקט האדם השלישי )

, תופעהזה כהאפקט ה( מסבירים את Lim & Golan, 2011לים וגולן )

התקשורת משפיעה על אנשים אחרים שבמסגרתה נוטים אנשים להעריך ש

שתופעה זו באה לידי  ,היא משפיעה עליהם עצמם. ניתן לומרכפי שיותר מ

שהם עצמם  ,מפרסמים את הקטעים מאמיניםמי שביטוי במקרה זה כי 

קטעי מפרסמים את מי שש ,ניתן לומר זאת ועוד,. יכולים לחולל את ההפגנה

אנשים נוספים באמצעות קטעי  או מאמינים כי יוכלו להשפיע עליהוויד

 ייצאו להפגין. גם הם כך ש הווידיאו, 

 

 ו)רא או כלשהםיתמונה או קטע ויד כולליםשנבחנו  חלק גדול מהפוסטים

 כדי)ככל הנראה  כל קטעי הווידיאו הועלו ליוטיוב. (0 מספר ותתמונ מקבץ

הותיר את הסרטונים ברשת זמן רב הבינלאומי וללהגביר את החשיפה לקהל 
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שונים זה מזה באורכם שנע בין או שנבדקו היו י(, קטעי הווידככל הניתן

טלפונים  צולמו באמצעות כמה עשרות שניות לכמה דקות, מרביתם 

מצלמות בחלקם ו ,סלולריים )באיכות משתנה, לעתים עם אודיו ולעתים ללא(

)בערבית, וברוב המקרים גם או מלווה בכתובית לצדו ירגילות. כל קטע ויד

קטעי  ם שבהם עוסקיםנושאיהבחינת מהמתארת את נושא הקטע. באנגלית( 

תיים מן השטח כאשר יכי מרביתם מציגים אירועים חיים ואמ עולה,או יהוויד

. חלק מן את ההתרחשויותברקע ניתן לשמוע את הצלם מדבר ומסביר 

לעורר את הקהילה  , אולי כדילימות קשיםאירועי א תעדיםהקטעים מ

של קטעים הם קטעי  קטןה להתערב בנעשה. מספר גרום להבינלאומית ול

כדוגמת קבוצת ההאקרים , ידי קבוצות מוכרות ו עלוצרתעמולה מקצועיים שנ

 ( התומכות במפגינים. Anonymous) אנונימוס הבינלאומית
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 אויכוללים תמונות וסרטי וידשלפוסטים  הדוגמ - 0 מספר ותתמונמקבץ 

במהלך ניתוח התוכן המוצג בפוסטים אותרו תמונות בגדלים שונים ובאיכויות 

תיים מן השטח יות אירועים חיים ואמשונות. גם מרביתן של התמונות מציג

תמונות רבות הועלו לקבוצה כמעט מיד לאחר  (.5 מספר ותתמונמקבץ  ו)רא

יידים בעלי נגישות לרשת האינטרנט( שצולמו )בעזרת השימוש בטלפונים נ

קריקטורות ותמונות מופיעות גם דיות רבות. עם זאת, יתגובות מי גררוו

מבהירות באמצעים גרפיים את רצונותיהם של למשטר ו שלועגותמחשב 

לעודד את המפגינים,  כדיכרזות שנוצרו  לא זאת אף זאת, יש המפגינים.

כי לאחר בחינת  ,ות. חשוב לצייןסולידרילהפגין איתם ובהם להביע תמיכה 

משום שבמרביתם מופיעים אלפי מפגינים, אבל התמונות נוצר רושם ש

את המספר הרב של  ציגלה ןרובנעדרים מהן כוחות המשטרה, מנסות 

כוחות  ואת התמיכה הרבה שבה זוכים המפגינים. המשתתפים  בהפגנות

נפצע על ידי  אם אחד המפגינים נפגע אוהמשטרה מופיעים בתמונות רק 

   כוחות הביטחון הממלכתיים.
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 תמונות המציגות אירועים חיים מהשטח  - 5 מספר תמונותמקבץ 

 

מכילים תמונה או קטע שכי גם הפוסטים  ,לציין ראוילמרות כל הנאמר לעיל, 

ולעתים של של כותב הפוסט ; לעתים המלל הוא או מלווים במלל רביויד

ולהעצים  התמונות נועדו להמחיש את הטקסט. כלומר, המגיבים השונים

תנאי )ב המתחוללת ברחובות מחאהל אותו באמצעות ההוכחה הוויזואלית

תמונה או ן בהם לאירועים מהשטח(. פוסטים שאיאמנם הדיווחים נוגעים ש

שיש בהם תמונה או או  זוכים לאותו מספר תגובות כמו פוסטים יקטע ויד

ההמחשה הוויזואלית אמנם תורמת בצורה סרטון וידיאו, ומכאן עולה, ש

משמעותית להבנת המתרחש בשטח אך אינה חיונית להמשך הדיון. לכן, יש 

או מיועדים בעיקר לקהילה הבינלאומית יכי התמונות וקטעי הוויד ,להניח
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ניסיון להמחיש את המתרחש לאלה שאינם נמצאים בשטח או אפילו בקרבה ב

 גיאוגרפית.

 

 סיכום 

 

כלי משמשת מסגרת ארגונית,  מעניקהכי הרשת  ,עולהקר ממצאי המחמ

מודעות לאומית ובינלאומית מסייעת ביצירת ביטוי לעיתונות אזרחית ו

הרשת החברתית ורשת  מאפיינילמהפכה המתרחשת. ניתן לראות כיצד 

שימשה היא  :האינטרנט תרמו לדרישות הבסיסיות לפעילות קולקטיבית

לדיונים ולעדכונים בין משתמשי הדף בנוגע פלטפורמה לארגון המחאה, 

 הי. בגלל אופיבהתהוותםל אירועים ע ניק מידע ראשוופילמתרחש וכן דרך לס

עדכן את הדפים לולים היופייסבוק, משתמשים ומנהל הדף יכרשת של  וניהחי

 כמה רגעים קודם לכן.או שצולמו רק יוכן לצרף תמונות וקטעי וידבתכיפות 

מפרסמים את זווית הראייה שדף כעיתונאים אזרחיים, כך תפקדו משתמשי ה

. האפשרות הזאת פתחה את קהל הבינלאומילולשדר אותם  ,שלהם מהשטח

האירועים בפני הציבור הרחב, בין אם היו אלה אזרחים מצרים שגרים 

באזורים מרוחקים ממוקדי ההפגנות, ובין אם היו אלה אנשים שחיים מחוץ 

  קילומטרים ממוקד ההתרחשויות. למצרים במרחק עשרות אלפי

איחדה שפלטפורמה ארגונית  השימש המחקר עוסק ההפייסבוק שב קבוצת

אלד 'להנציח את זכרו של ח - משותפת מטרה ראשוניתהיתה להם יחידים ש

אחר כך גם כוחות המשטרה המצריים וה האופוזיציה לסעיד. מכאן התפתח

את  הפייסבוק סיפקרשת הש רק. לא כ מכס השלטוןהרעיון להדיח את מובאר

לפעילים מתנועות שונות במה  העניקהדף שאלא למוחים, המסגרת הארגונית 

ועל כן,  לדבר זה עם זה ולשתף זה את בתוכניותיהם.שמעליה היו יכולים 

יצאו גם ברגע שיחידים גילו כי גם אנשים אחרים מתכננים לצאת להפגנות, 

היא נקודת  ,(Duncombe, 2010לפי דאנקומב ) ,. נקודה זוהם והפגינו

מחאת המונים והיא מתחזקת בזכות כוחה שלה המחאה להופכת בה , שהשיא
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 מנהיגשל ללא שום צורך בהכוונה ישירה הודות לה, ברשת ומתעצמת 

 .כלשהו
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