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აბსტრაქტი 

 

        ნაშრომი ეხება არაბულ სამყაროში განვითარებულ სოციალურ მოძრაობებს და 

კვლევა მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს შეკითხვას: რამდენად მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო მხარდაჭერა სოციალური მოძრაობების განვითარებასა დაშედეგის 

მიღწევაში? 

ნაშრომში წარმოდგენილი ჰიპოთეზის მიხედვით, არაბული გაზაფხულის ქვეყნებში 

მომხდარი სოციალური მოძრაობების შედეგების განვითარებაში გადამწყვეტი როლი 

შეასრულა სხვა ქვეყნების მხარდაჭერამ ამ მოძრაობების მიმართ. ჰიპოთეზის 

დასამტკიცებლად განხილულია  ის  ფაქტორები, რომელსაც მნშვნელოვანი გავლენა 

აქვს არაბულ გაზაფხულსა და, ზოგადად, სოციალური მოძრაობების განვითარებაზე. 

ასევე წარმოდგენილია, თუ რამდენად დიდი როლი აქვს  საერთაშორისო 

მხარდაჭერას და სხვა სახელმწიფოების დამოკიდებულებას სოციალურ მოძრაობების  

წარმატებულად განხორციელებაში და პირიქით. მოცემული ქეისების მაგალითზე 

ვხედავთ, რომ ერთის მხრივ საერთაშორისო სამყაროს აქტიურობამ სოციალურ 

მოძრაობებთან ერთად შეძლო წარმატებით დაემარცხებინა დიქტატორული 

მმართველობა. 

მეორე მხრივ, ქვეყნებმა ვერ შეძლეს  დემოკრატიისთვის ფეხის ადგმა და 

მიუხედავად რეჟიმის დამარცხებისა, დემოკრატიისთვის ბრძოლაში ისევ მარტო 

აღმოჩდნენ. 

    თემაში განხილულია მოსაზრება, რომ  არაბული გაზაფხულის მნიშვნელოვან 

ელემენტს წარმოადგენს საერთაშორისო მხარდაჭერა ამ ქვეყნებში სოციალური 

მოძრაობის წარმატებულად განხორციელებაში. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მოძრაობები, არაბული გაზაფხული, სოციალური 

ქსელები, ბრძოლა დიქტატურის წინააღმდეგ, დაპირისპირებები, საერთაშორისო 

მხარდაჭერა, ხელისუფლების ცვლილება. 
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Abstract 

 

          The present Master Thesis investigates social movements of the Arab Spring. It’s aim is 

to demonstrate, how important is international support in the development of social 

movements and in achieving their goals and objectives. 

According to the hypothesis presented in the paper, the support of other countries for these 

movements played a crucial role in the development of the consequences of the social 

movements that took place in the Arab Spring countries. To prove this, in the paper are 

discussed, the factors that have a significant impact on the development of the Arab Spring 

and social movements in general. Here is also presented how important international 

attention and the attitude of other states are in the successful implementation of social 

movements and vice versa. Following the example of these cases, on the one hand, the 

activism of the international community, along with the social movements, has been able to 

successfully defeat dictatorial governance. 

On the other hand, countries could not stand up to democracy and, despite the defeat of the 

regime, again found themselves alone in the struggle for democracy. 

The topic discusses the idea that an important element of the Arab Spring is international 

support for the successful implementation of social movements in these countries. 

Key wards: Social movements, Arab Spring, social networks, the fight against dictatorship, 

controversy, international support, change of government..  

 

 

 


