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تغییرقانوناساسیمصردرسال2019وارزیابینقشعربستان
 .1مقدمه
مصــر در یــک دهــه اخیــر ،متاثــر از تحــوالت منطقــهای ،تحــوالت پردامنــهای را در عرصــه سیاســت داخلــی
تجربــه کــرده اســت .بــه دنبــال ایــن تحــوالت ،قانــون اساســی ایــن کشــور نیــز دچــار تحوالتــی ســریع و گســترده
شــده اســت .مهمتریــن اثرپذیــری مصــر از تحــوالت منطقــهای ،برکنــاری حســنی مبــارک از قــدرت در عرصــه
سیاســت رســمی ایــن کشــور بــود .پــس از برکنــاری حســنی مبــارک در ســال  ،2011جنبــش اخوانالمســلمین بــا
برخــورداری از شــبکه منســجم و قدرتمنــد خــود ،توانســت ســازماندهی جدیــدی از نیروهــا در عرصــه سیاســی جدیــد
ایــن کشــور ایجــاد کنــد .اولیــن قــدم در ایــن مســیر ،حضــور محمــد خيــرت الشــاطر بــه عنــوان کاندیــدای اصلــی
اخوانالمســلمین در انتخابــات مصــر بــود کــه البتــه رد صالحیــت وی توســط «شــورای عالــی نیروهــای مســلح
مصــر» 1بــا اســتناد بــه دوران زنــدان وی ،از نشــانههای آغازیــن بازگشــت اســتبداد بــه ســاختار سیاســی جدیــد
مصــر بــود .بــا رد صالحیــت کاندیــدای اصلــی اخوانالمســلمین ،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  25درصــد آرا
و در دور دوم نیــز بــا کســب بیــش از  51درصــد آرا در انتخابــات  17ژوئــن  ،2012بــه ریاســت جمهــوری مصــر دســت
یافــت .مرســی در مــاه پایانــی ســال  ،2012تغییــر قانــون اساســی جدیــد مصــر را بــه امضــا رســاند.
در نهایــت محمــد مرســی توســط یــک کودتــای برنامهریــزی شــده توســط نظامیــان ،بــه رهبــری عبدالفتــاح
سیســی و بــا حمایــت عربســتان ،امریــکا و برخــی دیگــر از بازیگــران منطقــهای ،از قــدرت برکنــار شــده و قانــون
اساســی ایــن کشــور نیــز در دو نوبــت بعــد از وی تغییــر کــرد.
بــه طــور کلــی ،تحــوالت گســترده سیاســی در مصــر ،منجــر بــه اعمــال تغییــرات مکــرر و ســلیقهای در قانــون
اساســی ایــن کشــور شــده تــا جایــی کــه در طــول  9ســال اخیــر 4 ،بــار قانــون اساســی ایــن کشــور تغییــر کــرده و
مــردم مصــر  5قانــون اساســی متفــاوت را بــه ترتیــب زیــر تجربــه کردهانــد:
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◄قانــون اساســی  1971کــه از زمــان انــور ســادات تــا ســال  ،2011یعنــی پایــان ریاســت جمهــوری
حســنی مبــارک پابرجــا بــود.

◄

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

◄

◄قانــون اساســی  2012کــه بــر پایــه رفرانــدوم  15و  22دســامبر  2012مشــروعیت یافتــه و تــا ســال
 2014پابرجــا بــود.

◄

◄قانــون اساســی  2014کــه پــس از برکنــاری محمــد مرســی ،توســط عبدالفتــاح سیســی تدویــن شــده و
تــا ســال  2019پابرجــا بــود.

◄

◄قانــون اساســی  2019کــه در دوران عبدالفتــاح سیســی در راســتای افزایــش اختیــارات و دوره ریاســت
جمهــوری وی تدویــن شــده و در همهپرســی مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

حلقــه مفقــوده در تحلیــل تحــوالت سیاســی معاصــر مصــر ،بررســی نقــش قدرتهــای خارجــی و مداخلــه آنهــا
در امــور داخلــی ایــن کشــور اســت .در ایــن حــوزه ،عربســتان از بازیگــران مهــم در عرصــه سیاســت داخلــی مصــر
بــوده اســت .ایــن کشــور بــا تضعیــف نیروهــای اخوانالمســلمین ،تقویــت گروههــای ایدئولوژیــک وابســته بــه
عربســتان و همچنیــن انجــام پروژههــای اقتصــادی بــزرگ در مصــر ،توانســته نفــوذ قابــل توجهــی در ســاختار
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی مصــر کســب کنــد .در ایــن نوشــتار بــه طــور خــاص بــه تغییــر قانــون اساســی مصــر
( )2019و نقــش عربســتان در فراینــد آن پرداختــه میشــود.

 .2تغییر قانون اساسی مصر ()2019
آخریــن همهپرســی تغییــر قانــون اساســی مصــر از تاریــخ  19آوریــل  2019بــه مــدت  3روز برگــزار شــد .میــزان
مشــارکت در ایــن همهپرســی پاییــن بــوده و بخــش قابــل توجهــی از مهمتریــن گروههــای مخالــف همچــون
اخوانالمســلمین ،ایــن همهپرســی را تحریــم کــرده و یــا بــا درصــد بســیار کمــی در آن مشــارکت کردنــد .بــه طــور
کلــی بیــش از  23میلیــون نفــر ( 44درصــد از واجدیــن شــرایط) در همهپرســی شــرکت کــرده و بیــش از  88درصــد
شــرکت کننــدگان بــه قانــون اساســی جدیــد رای مثبــت دادنــد کــه البتــه بــا توجــه بــه درصــد پاییــن مشــارکت ،ایــن
نتیجــه قابــل پیشبینــی بــود 2.قانــون اساســی جدیــد مصــر قــدرت ریاســت جمهــوری را در تمامــی حوزههــا شــامل
قــوای مجریــه ،مقننــه ،قضائیــه و حتــی نیروهــای نظامــی و امنیتــی بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش داده و تمرکــز
قــدرت را بــه شــدت زیــاد میکنــد .برخــی از مهمتریــن تغییــرات قانــون اساســی جدیــد مصــر بــه شــرح زیــر اســت:
◄

◄تغییــر دوره ریاســت جمهــوری از  4بــه  6ســال :بنابــر قانــون اساســی مصــوب ســال  ،2014دوره
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ریاســت جمهــوری در مصــر  4ســاله بــوده کــه پــس از دو دوره قابــل تمدیــد نبــود .بــر مبنــای قانــون
اساســی جدیــد ،دوره ریاســت جمهــوری بــه  6ســال افزایــش پیــدا کــرد .لــذا در حالــی کــه در ســال
 2022دوره ریاســت جمهــوری کنونــی سیســی بــه پایــان میرســید ،بــا تصویــب قانــون اساســی
جدیــد ،وی حداقــل تــا ســال  2024در مســند قــدرت باقــی خواهــد مانــد.
◄

◄امــکان انتخــاب مجــدد ریاســت جمهــوری :براســاس قانــون اساســی قدیمــی ،عبدالفتــاح سیســی
بعــد از پایــان دوره فعلــی در ســال  ،2022حــق شــرکت مجــدد در انتخابــات را نداشــت ،امــا براســاس
قانــون اساســی جدیــد ،بعــد از دوره فعلــی کــه تــا ســال  2024افزایــش یافتــه اســت ،وی مجــددا
میتوانــد بــه عنــوان رئیسجمهــور برگزیــده شــود و بــه ایــن ترتیــب ایــن امــکان را خواهــد داشــت
کــه بعــد از اتمــام دوره فعلــی ،بــا انتخــاب مجــدد ،تــا ســال  2030در قــدرت باقــی بمانــد.

◄

◄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
بــا نــام «شــورای ســناتورها» فعالیــت میکنــد ،رئیسجمهــور نقــش بــارزی ایفــا میکنــد .شــورای
ســناتورها  180عضــو خواهــد داشــت کــه براســاس قانــون اساســی جدیــد مصــر 60 ،عضــو آن (یــک
ســوم کل اعضــای شــورای ســناتورها) را رئیسجمهــور بــه صــورت مســتقیم منصــوب میکنــد و
 120عضــو دیگــر (دو ســوم کل اعضــای شــورای ســناتورها) نیــز توســط مــردم انتخــاب میشــوند.

◄

◄افزایــش قــدرت رئیسجمهــوری در قــوه قضائیــه :بــا وجــود اینکــه تفکیــک قــوا همــواره یکــی
از مهمتریــن پیشنیازهــای یــک ســاختار سیاســی مــردم ســاالرانه بــوده اســت ،امــا براســاس
اصالحــات جدیــد قانــون اساســی در مصــر ،نقــش ریاســت جمهــوری در قــوه قضائیــه پررنگتــر
خواهــد شــد .بخــش مهمــی از ایــن تغییــرات در راســتای افزایــش اختیــارات رئیسجمهــور بــرای
انتصــاب مقامــات ارشــد قضائــی همچــون دادســتان کل و قضــات عالــی رتبــه خواهــد بــود.

◄

◄تقویــت نقــش نظامیــان در سیاســت مصــر :قانــون اساســی جدیــد مصــر نقــش نظامیــان را در
ســاختار سیاســی ایــن کشــور پررنگتــر میســازد .در ایــن چهارچــوب وظایــف جدیــدی همچــون
دفــاع از دموکراســی بــرای نیروهــای نظامــی تعریــف شــده اســت کــه بــه احتمــال بســیار اجــازه
مداخلــه مســتقیم نظامیــان در سیاســت را بــه آنهــا خواهــد داد .ایــن امــر بــا توجــه بــه ســابقه نظامــی
عبدالفتــاح سیســی ،امتیــاز مهمــی بــرای وی محســوب میشــود و میتوانــد بــا اتــکا بــر افزایــش
نقــش نظامیــان ،قــدرت خــود را در ســاختار نظامــی و امنیتــی مصــر بیــش از پیــش تحکیــم ســازد.

◄

3

◄افزایــش نقــش زنــان :براســاس قانــون جدیــد ،ســهمیهای معــادل یــک چهــارم بــه زنــان در پارلمــان
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اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب نقــش زنــان بــه صــورت ســهمیهای در پارلمــان ایــن
کشــور افزایــش خواهــد یافــت .ســهمیه یــک چهارمــی زنــان در انتخابــات مصــر بــه طــور کلــی برخــی
جناحهــای تنــدرو در گروههــای اســامی بــه خصــوص اخوانالمســلمین را از دســتیابی بــه ایــن
کرســیها محــروم و یــا حداقــل محــدود میکنــد .ایــن تغییــر ،فرصــت مداخلــه حــزب طرفــدار
رئیسجمهــور بــرای فرســتادن کاندیداهــای مــورد حمایــت خــود بــه مجلــس را بیشــتر میکنــد.

 .3مداخله عربستان در فرایند تغییر قانون اساسی مصر
مصــر بــه عنــوان پرجمعیتتریــن کشــور عربــی در ســطح جهــان ،نقــش تعییــن کننــدهای در معــادالت
منطقــهای در غــرب آســیا و شــمال افریقــا ایفــا میکنــد .مصــر زادگاه جنبشهــای قدرتمنــد اســامی از جملــه
اخوانالمســلمین بــوده اســت کــه بزرگتریــن گــروه اســامگرا در جهــان ســنی محســوب میشــود .همچنیــن ایــن
کشــور قبــل از امضــای «قــرارداد کمــپ دیویــد» 4،از اصلیتریــن مخالفــان تشــکیل اســرائیل بــوده اســت .اهمیــت
ایــن کشــور باعــث شــده تــا ســایر قدرتهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای از جملــه عربســتان ســعودی ،بــا اتــکا بــر
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 قدرتهــای خارجــی از قبیــل عربســتان ،امــارات
و امریــکا نیــز منافعــی در ایــن تغییــر داشــتهاند .بــه عنــوان مطالعــه مــوردی بــه برخــی از بارزتریــن نمودهــای
مداخلــه عربســتان در جریــان تغییــر قانــون اساســی مصــر ( )2019پرداختــه شــده اســت:

 .1-3نقش عربستان در کمیته تغییر قانون اساسی

در فراینــد تغییــر قانــون اساســی مصــر« ،علــی عبدالعــال» رئیــس مجلــس ایــن کشــور نقشــی اساســی ایفــا
کــرده اســت .وی را میتــوان نماینــده تاماالختیــار سیســی در طــرح تغییــر قانــون اساســی در ســال  2019دانســت
کــه عمــا کمیتــه تغییــر قانونــی اساســی را نیــز مدیریــت میکــرد .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 تــاش بــود تــا بــه نوعــی فراینــد تغییــر قانــون اساســی مصــر در هماهنگــی
بــا آنهــا صــورت گیــرد .بــه عنــوان مثــال ادعــا میشــود کــه بنــد مربــوط بــه تعییــن معــاون رئیسجمهــور در قانــون
اساســی جدیــد مصــر ،بــه درخواســت عربســتان ســعودی افــزوده شــده اســت.
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 .2-3نقش حزب النور

«حــزب النــور» یکــی از احــزاب متمایــل بــه عربســتان در مصــر اســت کــه در حــال حاضــر  11کرســی از مجلــس
ایــن کشــور را در اختیــار دارد .جبهــه بــه رهبــری حــزب النــور در انتخابــات پارلمانــی ســال  2011-2012بــا کســب
بیــش از  7و نیــم میلیــون رأی از  27میلیــون رأی ،توانســت  27.8درصــد کل آرا را کســب کنــد 6.عربســتان بــه
عنــوان مهمتریــن حامــی مالــی ،سیاســی و ایدئولوژیــک حــزب النــور نقــش مهمــی در فراینــد تغییــر قانــون اساســی
مصــر داشــته اســت 7.نکتــه جالــب اینکــه بــا وجــود گرایشــات لیبــرال سیســی در حوزههــای سیاســی ،اقتصــادی
و فرهنگــی ،حــزب النــور کــه گرایشــات اســامگرایانه تنــدرو دارد ،از مواضــع رئیسجمهــوری ایــن کشــور بــه
خصــوص در همهپرســی تغییــر قانــون اساســی مصــر  ،2019حمایــت کــرده اســت .حمایــت ایــن حــزب از سیســی
تــا جایــی پیــش رفــت کــه اقــدام بــه ایجــاد کمپیــن در حمایــت از وی بــه عمــل آوردنــد.
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 .3-3وابسته سازی مصر به سرمایهگذاری خارجی عربستان
عبدالفتــاح سیســی از زمــان بــه قــدرت رســیدن بــا چالشهــای مشــروعیتی بســیاری بــه خصــوص از جانــب
طرفــداران اخوانالمســلمین مواجــه بــوده اســت .ایــن مســئله در کنــار فقــر گســترده در مصــر ،کمبــود بودجــه و
مشــکالت امنیتــی در صحــرای ســینا ،چالشهــای اساســی را بــرای دولــت ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت .بــر
همیــن اســاس ،سیســی در تــاش بــوده بــا جــذب ســرمایهگذاری 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/salafistenaegypten100.html
8 - http//:english.ahram.org.eg/NewsAFCON.2019/90269/aspx
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تغییر قانونی اساسی مصر در سال  2019و ارزیابی نقش عربستان

رشــد اقتصــادی ،بحــران مشــروعیت را پشــت ســر گــذارد .دولــت عربســتان نیــز تــاش کــرده بــا تامیــن مالــی بخش
قابــل توجهــی از  2900پــروژه در مصــر ( 5.7میلیــارد دالر از کل  27میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی) ،نفــوذ
اقتصــادی و سیاســی قابــل توجهــی در مصــر پیــدا کنــد؛ تــا جایــی کــه خــروج ســرمایههای عربســتان از مصــر ،ایــن
کشــور را بــا بحــران اقتصــادی قابــل توجهــی مواجــه میکنــد.
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 .4-3تضعیف جنبش اخوانالمسلمین در مصر ،عربستان و منطقه
ســطحی دیگــر از نقــش عربســتان در فراینــد تغییــر قانــون اساســی مصــر را میتــوان در دور تــازه تالشهــای
عربســتان بــرای تضعیــف و محدودســازی جنــش اخوانالمســلمین در مصــر ،عربســتان و ســایر کشــورهای
منطقــه بــه خصــوص در مقطــع زمانــی منتهــی بــه تغییــر قانــون اساســی دانســت .ایدئولــوژی اخوانالمســلمین
را میتــوان مهمتریــن و جدیتریــن رقیــب ایدئولــوژی عربســتان در جهــان ســنی دانســت کــه حتــی در مــواردی
آغازکننــده برخــی جنبشهــای اجتماعــی در داخــل عربســتان نیــز بــوده اســت .جنبشهــای دیگــر همچــون
بیــداری اســامی یــا صحــوه (الصحــوة اإلســامية) نیــز بــا وجــود ســابقه طوالنــی ،چالــش جــدی بــرای حکومــت
ایــن کشــور ایجــاد نکردهانــد .جنبــش صحــوه نماینــده شــبکههای فراملیتــی مصــر ،ســوریه ،عــراق ،هنــد و
یمــن و فعــاالن عربســتان ســعودی بــا زمینههــای متنــوع سیاســی در کشــور عربســتان اســت کــه بعضــی از آنهــا
از دهــه  1950بــه آن کشــور مهاجــرت کردنــد .تفــاوت اصلــی صحــوه بــا جنبــش اخوانالمســلمین ،در رویکــرد
سیاســی آنهــا نســبت بــه حاکمیــت اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،گرچــه صحــوه مداخلــه در امــور سیاســی و فعالیــت
سیاســی تشــکیالتی را نمیپذیــرد ،امــا اخوانالمســلمین برخــاف ایــن رویکــرد عمــل کــرده و اســام سیاســی را
پذیرفتــه اســت کــه همیــن مســئله باعــث شــده تــا عربســتان آن را بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی اعــام کنــد.
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جنبــش اخوانالمســلمین همچنیــن از فعالیتهــای گســتردهای در ترکیــه ،قطــر ،اردن و فلســطین برخــوردار بــوده و
پیوندهــای ارتباطــی دیرپایــی نیــز بــا ایــران دارد .ایــن مســئله باعــث ایجــاد جبهـهای توســط عربســتان بــرای مقابلــه
بــا فعالیتهــای منطقــهای اخوانالمســلمین شــده اســت.

 .4نتیجهگیری
تغییــر قانــون اساســی در مصــر ( ،)2019گرچــه عمدتــا دارای اهــداف داخلــی بــوده و در راســتای تثبیــت موقعیــت
سیاســی سیســی اجــرا شــده اســت ،امــا برخــی اهــداف و قدرتهــای خارجــی نیــز در پیادهســازی آن نقــش دارنــد.
بــه عبارتــی بهتــر ،تغییــر اخیــر در قانــون اساســی مصــر هــم منشــا داخلــی و هــم منشــا خارجــی داشــته اســت .تغییــر
قانــون اساســی مصــر و تثبیــت موقعیــت سیاســی و نظامــی سیســی در ایــن کشــور ،تنهــا یکــی از چندیــن طــرح
9 - http://www.arabnews.com/node/1415091/saudi-arabia
10 - “Saudi Arabia: New Terrorism Regulations Assault Rights,” Human Rights Watch, March 20, 2014, and “Saudi Arabia Designates
Muslim Brotherhood Terrorist Group,” Reuters, March 7, 2014. & Ménoret, P. (2016). Repression and Protest in Saudi Arabia. Middle East Brief n, 101.
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گســترده در راســتای بازتعریــف نظــم منطقـهای اســت کــه میبایســت در بســتر تحــوالت گســترده ایــن منطقــه تبییــن
و تفســیر شــود« .تحــوالت مصــر»« ،حمایــت از برکنــاری عمــر البشــیر و کودتــا در ســودان»« ،مداخلــه گســترده
در امــور داخلــی لیبــی و الجزایــر»« ،تشــدید فشــارهای بینالمللــی علیــه ایــران»« ،حضــور ناوگــروه امریکایــی در
خلیــج فــارس»« ،خــروج مصــر از طــرح ناتــوی عربــی» و «افزایــش ســطح تخاصــم عربســتان ســعودی در قبــال
ایــران ،یمــن و ســوریه» تنهــا بخشــی از تحــوالت تنـشزا 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 میکنــد.
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