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تغییر قانون اساسی مصر در سال 2019 و ارزیابی نقش عربستان 

1. مقدمه 

ــی  ــت داخل ــه سیاس ــه ای را در عرص ــوالت پردامن ــه ای، تح ــوالت منطق ــر از تح ــر، متاث ــه اخی ــک ده ــر در ی مص

تجربــه کــرده اســت. بــه دنبــال ایــن تحــوالت، قانــون اساســی ایــن کشــور نیــز دچــار تحوالتــی ســریع و گســترده 

ــه  ــدرت در عرص ــارک از ق ــنی مب ــاری حس ــه ای، برکن ــوالت منطق ــر از تح ــری مص ــن اثرپذی ــت. مهمتری ــده اس ش

ــا  ــلمین ب ــش اخوان المس ــال 2011، جنب ــارک در س ــنی مب ــاری حس ــس از برکن ــود. پ ــور ب ــن کش ــمی ای ــت رس سیاس

برخــورداری از شــبکه منســجم و قدرتمنــد خــود، توانســت ســازماندهی جدیــدی از نیروهــا در عرصــه سیاســی جدیــد 

ــی  ــدای اصل ــوان کاندی ــه عن ــاطر ب ــرت الش ــد خي ــور محم ــیر، حض ــن مس ــدم در ای ــن ق ــد. اولی ــاد کن ــور ایج ــن کش ای

ــلح  ــای مس ــی نیروه ــورای عال ــط »ش ــت وی توس ــه رد صالحی ــه البت ــود ک ــر ب ــات مص ــلمین در انتخاب اخوان المس

ــد  ــی جدی ــاختار سیاس ــه س ــتبداد ب ــت اس ــن بازگش ــانه های آغازی ــدان وی، از نش ــه دوران زن ــتناد ب ــا اس ــر«1 ب مص

مصــر بــود. بــا رد صالحیــت کاندیــدای اصلــی اخوان المســلمین، محمــد مرســی کــه بــه عنــوان کاندیــدای جانشــین 

معرفــی شــده بــود، بــه پشــتوانه شــبکه قدرتمنــد اخوانــی در ایــن کشــور، در دور اول بــا کســب بیــش از 25 درصــد آرا 

و در دور دوم نیــز بــا کســب بیــش از 51 درصــد آرا در انتخابــات 17 ژوئــن 2012، بــه ریاســت جمهــوری مصــر دســت 

ــاند. ــا رس ــر را بــه امض ــد مص ــی جدی ــون اساس ــر قان ــال 2012، تغیی ــی س ــاه پایان ــی در م یافــت. مرس

ــاح  ــری عبدالفت ــه رهب ــان، ب ــط نظامی ــده توس ــزی ش ــای برنامه ری ــک کودت ــط ی ــی توس ــد مرس ــت محم  در نهای

ــون  ــده و قان ــار ش ــدرت برکن ــه ای، از ق ــران منطق ــر از بازیگ ــی دیگ ــکا و برخ ــتان، امری ــت عربس ــا حمای ــی و ب سیس

ــرد. ــر ک ــد از وی تغیی ــت بع ــز در دو نوب ــور نی ــن کش ــی ای اساس

ــون  ــلیقه ای در قان ــرر و س ــرات مک ــال تغیی ــه اعم ــر ب ــر، منج ــی در مص ــترده سیاس ــوالت گس ــی، تح ــور کل ــه ط  ب

ــرده و  ــر ک ــور تغیی ــن کش ــی ای ــون اساس ــار قان ــر، 4 ب ــال اخی ــول 9 س ــه در ط ــی ک ــا جای ــده ت ــور ش ــن کش ــی ای اساس

ــد:  ــه کرده ان ــر تجرب ــب زی ــه ترتی ــاوت را ب ــی متف ــون اساس ــر 5 قان ــردم مص م
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ــوری  ◄ ــت جمه ــان ریاس ــی پای ــال 2011، یعن ــا س ــادات ت ــور س ــان ان ــه از زم ــی 1971 ک ــون اساس قان

ــود.  ــا ب ــارک پابرج ــنی مب حس

قانون اساسی موقت 2011 که توسط انقالبیون نگاشته شده و تا سال 2012 پابرجا بود.  ◄

ــال  ◄ ــا س ــه و ت ــروعیت یافت ــامبر 2012 مش ــدوم 15 و 22 دس ــه رفران ــر پای ــه ب ــی 2012 ک ــون اساس قان

ــود.  ــا ب 2014 پابرج

قانــون اساســی 2014 کــه پــس از برکنــاری محمــد مرســی، توســط عبدالفتــاح سیســی تدویــن شــده و  ◄

تــا ســال 2019 پابرجــا بــود. 

قانــون اساســی 2019 کــه در دوران عبدالفتــاح سیســی در راســتای افزایــش اختیــارات و دوره ریاســت  ◄

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــی م ــده و در همه پرس ــن ش ــوری وی تدوی جمه

ــا  ــه آنه ــی و مداخل ــای خارج ــش قدرت ه ــی نق ــر، بررس ــر مص ــی معاص ــوالت سیاس ــل تح ــوده در تحلی ــه مفق حلق

ــر  ــی مص ــت داخل ــه سیاس ــم در عرص ــران مه ــتان از بازیگ ــوزه، عربس ــن ح ــت. در ای ــور اس ــن کش ــی ای ــور داخل در ام

ــه  ــته ب ــک وابس ــای ایدئولوژی ــت گروه ه ــلمین، تقوی ــای اخوان المس ــف نیروه ــا تضعی ــور ب ــن کش ــت. ای ــوده اس ب

ــاختار  ــی در س ــل توجه ــوذ قاب ــته نف ــر، توانس ــزرگ در مص ــادی ب ــای اقتص ــام پروژه ه ــن انج ــتان و همچنی عربس

سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی مصــر کســب کنــد. در ایــن نوشــتار بــه طــور خــاص بــه تغییــر قانــون اساســی مصــر 

ــود.  ــه می ش ــد آن پرداخت ــتان در فراین ــش عربس )2019( و نق

2. تغییر قانون اساسی مصر )2019( 

ــزان  ــد. می ــزار ش ــدت 3 روز برگ ــه م ــل 2019 ب ــخ 19 آوری ــر از تاری ــی مص ــون اساس ــر قان ــی تغیی ــن همه پرس آخری

ــون  ــف همچ ــای مخال ــن گروه ه ــی از مهمتری ــل توجه ــش قاب ــوده و بخ ــن ب ــی پایی ــن همه پرس ــارکت در ای مش

ــور  ــه ط ــد. ب ــارکت کردن ــی در آن مش ــیار کم ــد بس ــا درص ــا ب ــرده و ی ــم ک ــی را تحری ــن همه پرس ــلمین، ای اخوان المس

ــد  ــش از 88 درص ــرده و بی ــرکت ک ــی ش ــرایط( در همه پرس ــن ش ــد از واجدی ــر )44 درص ــون نف ــش از 23 میلی ــی بی کل

شــرکت کننــدگان بــه قانــون اساســی جدیــد رای مثبــت دادنــد کــه البتــه بــا توجــه بــه درصــد پاییــن مشــارکت، ایــن 

نتیجــه قابــل پیش بینــی بــود.2 قانــون اساســی جدیــد مصــر قــدرت ریاســت جمهــوری را در تمامــی حوزه هــا شــامل 

قــوای مجریــه، مقننــه، قضائیــه و حتــی نیروهــای نظامــی و امنیتــی بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش داده و تمرکــز 

قــدرت را بــه شــدت زیــاد می کنــد. برخــی از مهمتریــن تغییــرات قانــون اساســی جدیــد مصــر بــه شــرح زیــر اســت: 

ــال 2014، دوره  ◄ ــوب س ــی مص ــون اساس ــر قان ــال: بناب ــه 6 س ــوری از 4 ب ــت جمه ــر دوره ریاس تغیی

2 - https//:fa.euronews.com/2019/04/23/around-90-percent-of-egyptians-said-yes-to-constitutional-
reforms
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ریاســت جمهــوری در مصــر 4 ســاله بــوده کــه پــس از دو دوره قابــل تمدیــد نبــود. بــر مبنــای قانــون 

ــال  ــه در س ــی ک ــذا در حال ــرد. ل ــدا ک ــش پی ــال افزای ــه 6 س ــوری ب ــت جمه ــد، دوره ریاس ــی جدی اساس

ــی  ــون اساس ــب قان ــا تصوی ــید، ب ــان می رس ــه پای ــی ب ــی سیس ــوری کنون ــت جمه 2022 دوره ریاس

ــد.  ــد مان ــی خواه ــدرت باق ــند ق ــال 2024 در مس ــا س ــل ت ــد، وی حداق جدی

ــی  ◄ ــاح سیس ــی، عبدالفت ــی قدیم ــون اساس ــاس قان ــوری: براس ــت جمه ــدد ریاس ــاب مج ــکان انتخ ام

بعــد از پایــان دوره فعلــی در ســال 2022، حــق شــرکت مجــدد در انتخابــات را نداشــت، امــا براســاس 

ــددا  ــت، وی مج ــه اس ــش یافت ــال 2024 افزای ــا س ــه ت ــی ک ــد از دوره فعل ــد، بع ــی جدی ــون اساس قان

ــت  ــد داش ــکان را خواه ــن ام ــب ای ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــده ش ــور برگزی ــوان رئیس جمه ــه عن ــد ب می توان

ــد.  ــی بمان ــدرت باق ــال 2030 در ق ــا س ــدد، ت ــاب مج ــا انتخ ــی، ب ــام دوره فعل ــد از اتم ــه بع ک

ایجــاد مجلــس دوم تحــت عنــوان شــورای ســناتورها: یکــی از مهمتریــن مــواد قانــون اساســی جدیــد  ◄

مصــر، ایجــاد یــک مجلــس جدیــد در ســاختار سیاســی ایــن کشــور اســت. در مجلــس ســنای جدیــد که 

ــورای  ــد. ش ــا می کن ــارزی ایف ــش ب ــور نق ــد، رئیس جمه ــت می کن ــناتورها« فعالی ــورای س ــام »ش ــا ن ب

ســناتورها 180 عضــو خواهــد داشــت کــه براســاس قانــون اساســی جدیــد مصــر، 60 عضــو آن )یــک 

ــد و  ــوب می کن ــتقیم منص ــورت مس ــه ص ــور ب ــناتورها( را رئیس جمه ــورای س ــای ش ــوم کل اعض س

120 عضــو دیگــر )دو ســوم کل اعضــای شــورای ســناتورها( نیــز توســط مــردم انتخــاب می شــوند. 

ــی  ◄ ــواره یک ــوا هم ــک ق ــه تفکی ــود اینک ــا وج ــه: ب ــوه قضائی ــوری در ق ــدرت رئیس جمه ــش ق افزای

ــاس  ــا براس ــت، ام ــوده اس ــاالرانه ب ــردم س ــی م ــاختار سیاس ــک س ــای ی ــن پیش نیازه از مهمتری

ــر  ــه پررنگ ت ــوه قضائی ــوری در ق ــت جمه ــش ریاس ــر، نق ــی در مص ــون اساس ــد قان ــات جدی اصالح

ــرای  ــور ب ــارات رئیس جمه ــش اختی ــتای افزای ــرات در راس ــن تغیی ــی از ای ــش مهم ــد. بخ ــد ش خواه

ــود.  ــد ب ــه خواه ــی رتب ــات عال ــتان کل و قض ــون دادس ــی همچ ــد قضائ ــات ارش ــاب مقام انتص

ــان را در  ◄ ــش نظامی ــر نق ــد مص ــی جدی ــون اساس ــر: قان ــت مص ــان در سیاس ــش نظامی ــت نق تقوی

ــون  ــدی همچ ــف جدی ــوب وظای ــن چهارچ ــازد. در ای ــر می س ــور پررنگ ت ــن کش ــی ای ــاختار سیاس س

ــازه  ــیار اج ــال بس ــه احتم ــه ب ــت ک ــده اس ــف ش ــی تعری ــای نظام ــرای نیروه ــی ب ــاع از دموکراس دف

مداخلــه مســتقیم نظامیــان در سیاســت را بــه آنهــا خواهــد داد. ایــن امــر بــا توجــه بــه ســابقه نظامــی 

ــش  ــر افزای ــکا ب ــا ات ــد ب ــود و می توان ــوب می ش ــرای وی محس ــی ب ــاز مهم ــی، امتی ــاح سیس عبدالفت

ــازد.3  ــم س ــش تحکی ــش از پی ــر بی ــی مص ــی و امنیت ــاختار نظام ــود را در س ــدرت خ ــان، ق ــش نظامی نق

افزایــش نقــش زنــان: براســاس قانــون جدیــد، ســهمیه ای معــادل یــک چهــارم بــه زنــان در پارلمــان  ◄

3 - https//:africanarguments.org/2019/04/12/egypt-constitutional-changes-put-military-above-law/

https://africanarguments.org/2019/04/12/egypt-constitutional-changes-put-military-above-law/
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اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب نقــش زنــان بــه صــورت ســهمیه ای در پارلمــان ایــن 

کشــور افزایــش خواهــد یافــت. ســهمیه یــک چهارمــی زنــان در انتخابــات مصــر بــه طــور کلــی برخــی 

ــن  ــه ای ــتیابی ب ــلمین را از دس ــوص اخوان المس ــه خص ــالمی ب ــای اس ــدرو در گروه ه ــای تن جناح ه

ــدار  ــزب طرف ــه ح ــت مداخل ــر، فرص ــن تغیی ــد. ای ــدود می کن ــل مح ــا حداق ــروم و ی ــی ها مح کرس

ــد.  ــتر می کن ــس را بیش ــه مجل ــود ب ــت خ ــورد حمای ــای م ــتادن کاندیداه ــرای فرس ــور ب رئیس جمه

3. مداخله عربستان در فرایند تغییر قانون اساسی مصر 

ــادالت  ــده ای در مع ــن کنن ــش تعیی ــان، نق ــطح جه ــی در س ــور عرب ــن کش ــوان پرجمعیت تری ــه عن ــر ب مص

ــه  ــالمی از جمل ــد اس ــای قدرتمن ــر زادگاه جنبش ه ــد. مص ــا می کن ــا ایف ــمال افریق ــیا و ش ــرب آس ــه ای در غ منطق

ــن  ــن ای ــود. همچنی ــوب می ش ــنی محس ــان س ــالم گرا در جه ــروه اس ــن گ ــه بزرگتری ــت ک ــوده اس ــلمین ب اخوان المس

کشــور قبــل از امضــای »قــرارداد کمــپ دیویــد«،4 از اصلی تریــن مخالفــان تشــکیل اســرائیل بــوده اســت. اهمیــت 

ــر  ــکا ب ــا ات ــعودی، ب ــتان س ــه عربس ــه ای از جمل ــه ای و فرامنطق ــای منطق ــایر قدرت ه ــا س ــده ت ــث ش ــور باع ــن کش ای

تــوان اقتصــادی و ایدئولوژیــک خــود، بــه ایفــای نقــش در امــور داخلــی آن بپردازنــد. جدیدتریــن نمونــه از بازیگــری 

عربســتان، مربــوط بــه تغییــر قانــون اساســی در مصــر اســت. گرچــه منافــع شــخصی و گروهــی شــخص عبدالفتــاح 

سیســی نقــش پررنگــی در ایــن تحــول داشــته اســت، امــا برخــی از قدرت هــای خارجــی از قبیــل عربســتان، امــارات 

ــای  ــن نموده ــی از بارزتری ــه برخ ــوردی ب ــه م ــوان مطالع ــه عن ــته اند. ب ــر داش ــن تغیی ــی در ای ــز منافع ــکا نی و امری

ــت:  ــده اس ــه ش ــر )2019( پرداخت ــی مص ــون اساس ــر قان ــان تغیی ــتان در جری ــه عربس مداخل

3-1. نقش عربستان در کمیته تغییر قانون اساسی 

ــا  ــی ایف ــی اساس ــور نقش ــن کش ــس ای ــس مجل ــال« رئی ــی عبدالع ــر، »عل ــی مص ــون اساس ــر قان ــد تغیی در فراین

ــت  ــال 2019 دانس ــی در س ــون اساس ــر قان ــرح تغیی ــی در ط ــار سیس ــده تام االختی ــوان نماین ــت. وی را می ت ــرده اس ک

کــه عمــال کمیتــه تغییــر قانونــی اساســی را نیــز مدیریــت می کــرد. عبدالعــال پیــش از طــرح تغییــر قانــون اساســی، در 

4 - Camp David Accords
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جلســات متعــددی کــه بــا مقامــات عربســتان ســعودی از جملــه فرســتاده ویــژه محمــد بــن ســلمان و هیــات نمایندگی 

شــورای مشــورتی ســعودی داشــت، در تــالش بــود تــا بــه نوعــی فراینــد تغییــر قانــون اساســی مصــر در هماهنگــی 

بــا آنهــا صــورت گیــرد. بــه عنــوان مثــال ادعــا می شــود کــه بنــد مربــوط بــه تعییــن معــاون رئیس جمهــور در قانــون 

اساســی جدیــد مصــر، بــه درخواســت عربســتان ســعودی افــزوده شــده اســت.5 

3-2. نقش حزب النور 

»حــزب النــور« یکــی از احــزاب متمایــل بــه عربســتان در مصــر اســت کــه در حــال حاضــر 11 کرســی از مجلــس 

ــب  ــا کس ــال 2012-2011 ب ــی س ــات پارلمان ــور در انتخاب ــزب الن ــری ح ــه رهب ــه ب ــار دارد. جبه ــور را در اختی ــن کش ای

ــه  ــتان ب ــد.6 عربس ــب کن ــد کل آرا را کس ــت 27.8 درص ــون رأی، توانس ــون رأی از 27 میلی ــم میلی ــش از 7 و نی بی

عنــوان مهمتریــن حامــی مالــی، سیاســی و ایدئولوژیــک حــزب النــور نقــش مهمــی در فراینــد تغییــر قانــون اساســی 

ــادی  ــی، اقتص ــای سیاس ــی در حوزه ه ــرال سیس ــات لیب ــود گرایش ــا وج ــه ب ــب اینک ــه جال ــت.7 نکت ــته اس ــر داش مص

ــه  ــور ب ــن کش ــوری ای ــع رئیس جمه ــدرو دارد، از مواض ــالم گرایانه تن ــات اس ــه گرایش ــور ک ــزب الن ــی، ح و فرهنگ

ــی  ــزب از سیس ــن ح ــت ای ــت. حمای ــرده اس ــت ک ــر 2019، حمای ــی مص ــون اساس ــر قان ــی تغیی ــوص در همه پرس خص

تــا جایــی پیــش رفــت کــه اقــدام بــه ایجــاد کمپیــن در حمایــت از وی بــه عمــل آوردنــد.8 

3-3. وابسته سازی مصر به سرمایه گذاری خارجی عربستان 

ــب  ــوص از جان ــه خص ــیاری ب ــروعیتی بس ــای مش ــا چالش ه ــیدن ب ــدرت رس ــه ق ــان ب ــی از زم ــاح سیس عبدالفت

ــه و  ــود بودج ــر، کمب ــترده در مص ــر گس ــار فق ــئله در کن ــن مس ــت. ای ــوده اس ــه ب ــلمین مواج ــداران اخوان المس طرف

ــر  ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــور ایج ــن کش ــت ای ــرای دول ــی را ب ــای اساس ــینا، چالش ه ــرای س ــی در صح ــکالت امنیت مش

همیــن اســاس، سیســی در تــالش بــوده بــا جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــه خصــوص از عربســتان، ضمــن حفــظ 

5 - http//:www.arabnews.com/node/1415091/saudi-arabia
6 - https//:carnegieendowment.org/2011/12/20/salafis-and-sufis-in-egypt8/fj4
7 - https//:web.archive.org/web/20120126013707/http//:www.tagesschau.de/ausland/salafistenae-
gypten100.html
8 - http//:english.ahram.org.eg/NewsAFCON.2019/90269/aspx

http://www.arabnews.com/node/1415091/saudi-arabia
https://carnegieendowment.org/2011/12/20/salafis-and-sufis-in-egypt/8fj4
https://web.archive.org/web/20120126013707/http:/www.tagesschau.de/ausland/salafistenaegypten100.html
https://web.archive.org/web/20120126013707/http:/www.tagesschau.de/ausland/salafistenaegypten100.html
http://english.ahram.org.eg/NewsAFCON/2019/90269.aspx
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رشــد اقتصــادی، بحــران مشــروعیت را پشــت ســر گــذارد. دولــت عربســتان نیــز تــالش کــرده بــا تامیــن مالــی بخش 

ــوذ  ــی(، نف ــذاری خارج ــرمایه گ ــارد دالر س ــارد دالر از کل 27 میلی ــر )5.7 میلی ــروژه در مص ــی از 2900 پ ــل توجه قاب

اقتصــادی و سیاســی قابــل توجهــی در مصــر پیــدا کنــد؛ تــا جایــی کــه خــروج ســرمایه های عربســتان از مصــر، ایــن 

ــد.9  ــه می کن ــی مواج ــل توجه ــادی قاب ــران اقتص ــا بح ــور را ب کش

3-4. تضعیف جنبش اخوان المسلمین در مصر، عربستان و منطقه 

ــای  ــازه تالش ه ــوان در دور ت ــر را می ت ــی مص ــون اساس ــر قان ــد تغیی ــتان در فراین ــش عربس ــر از نق ــطحی دیگ س

ــورهای  ــایر کش ــتان و س ــر، عربس ــلمین در مص ــش اخوان المس ــازی جن ــف و محدودس ــرای تضعی ــتان ب عربس

ــلمین  ــوژی اخوان المس ــت. ایدئول ــی دانس ــون اساس ــر قان ــه تغیی ــی ب ــی منته ــع زمان ــوص در مقط ــه خص ــه ب منطق

ــواردی  ــی در م ــه حت ــت ک ــنی دانس ــان س ــتان در جه ــوژی عربس ــب ایدئول ــن رقی ــن و جدی تری ــوان مهمتری را می ت

ــون  ــر همچ ــای دیگ ــت. جنبش ه ــوده اس ــز ب ــتان نی ــل عربس ــی در داخ ــای اجتماع ــی جنبش ه ــده برخ آغازکنن

بیــداری اســالمی یــا صحــوه )الصحــوة اإلســالمية( نیــز بــا وجــود ســابقه طوالنــی، چالــش جــدی بــرای حکومــت 

ــد و  ــراق، هن ــوریه، ع ــر، س ــی مص ــبکه های فراملیت ــده ش ــوه نماین ــش صح ــد. جنب ــاد نکرده ان ــور ایج ــن کش ای

ــا  ــی از آنه ــه بعض ــت ک ــتان اس ــور عربس ــی در کش ــوع سیاس ــای متن ــا زمینه ه ــعودی ب ــتان س ــاالن عربس ــن و فع یم

ــرد  ــلمین، در رویک ــش اخوان المس ــا جنب ــوه ب ــی صح ــاوت اصل ــد. تف ــرت کردن ــور مهاج ــه آن کش ــه 1950 ب از ده

ــت  ــی و فعالی ــور سیاس ــه در ام ــوه مداخل ــه صح ــر، گرچ ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب ــت اس ــه حاکمی ــبت ب ــا نس ــی آنه سیاس

ــی را  ــالم سیاس ــرده و اس ــل ک ــرد عم ــن رویک ــالف ای ــلمین برخ ــا اخوان المس ــرد، ام ــکیالتی را نمی پذی ــی تش سیاس

پذیرفتــه اســت کــه همیــن مســئله باعــث شــده تــا عربســتان آن را بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی اعــالم کنــد.10 

جنبــش اخوان المســلمین همچنیــن از فعالیت هــای گســترده ای در ترکیــه، قطــر، اردن و فلســطین برخــوردار بــوده و 

پیوندهــای ارتباطــی دیرپایــی نیــز بــا ایــران دارد. ایــن مســئله باعــث ایجــاد جبهــه ای توســط عربســتان بــرای مقابلــه 

ــت.  ــده اس ــلمین ش ــه ای اخوان المس ــای منطق ــا فعالیت ه ب
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گســترده در راســتای بازتعریــف نظــم منطقــه ای اســت کــه می بایســت در بســتر تحــوالت گســترده ایــن منطقــه تبییــن 

ــترده  ــه گس ــودان«، »مداخل ــا در س ــیر و کودت ــر البش ــاری عم ــت از برکن ــر«، »حمای ــوالت مص ــود. »تح ــیر ش و تفس

در امــور داخلــی لیبــی و الجزایــر«، »تشــدید فشــارهای بین المللــی علیــه ایــران«، »حضــور ناوگــروه امریکایــی در 

ــال  ــعودی در قب ــتان س ــم عربس ــطح تخاص ــش س ــی« و »افزای ــوی عرب ــرح نات ــر از ط ــروج مص ــارس«، »خ ــج ف خلی

ایــران، یمــن و ســوریه« تنهــا بخشــی از تحــوالت تنــش زا در منطقــه اســت. بــا ایــن همــه تغییــر قانــون اساســی در 

مصــر، باعــث تثبیــت قــدرت در دولــت فعلــی مصــر شــده و منافــع عربســتان را در سیاســت خارجــی تامیــن می کنــد. 
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