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چکیده
رابطة میان تغییرات آب و هوایی ،سیاستهای کشاورزی و بحران آب با مسأله امنیت ملی و بین
اندیشمندان بوده است .این بحران میتواند امنیت انرژی ،امنیت آب و امنیت غذایی را در سطوح
ملی ،منطقهای و بین المللی مختل نماید و موجب ایجاد واکنشهای زنجیره ای در کلل سیسلت
سیاسی و اقتصادی گردد .یکی از کشورهایی که در دو دهة اخیر به شدت درگیر بحران تغییرات
آب و هوایی و بحران خشکسالی بوده ،کشور سوریهاست .در میان بسیاری از عواملل تلاریخی،
سیاسی و اقتصادی که موجب شروع تنشها در سوریه شدهاند ،بحران ک آبی برای سوریه بسیار
ویرانگر بوده ،اما هنوز توجه درخوری به تاثیرات آن نشده است .این عامل نقش پیچیده ،ظریف
و در عین حال قدرتمندی در تحوالت سوریه داشته است .هدف مقالله حاضلر آن اسلت تلا بلا
محور قرار دادن خشکسالی گسترده  6000-6002سوریه ،نقش احتمالی سیاستهای کشلاورزی
دولت و نیز پدیده خشکسالی را بهعنوان یک متغیلر اساسلی در تشلدید نارضلایتی از حکوملت
سوریه و شروع درگیریهای داخلی مورد ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی :جنگ داخلی سوریه ،سیاست های کشاورزی ،بحران آب ،تغییرات آب و هوایی،
امنیت غذایی
 .0استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیالن
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المللی در چند دهه اخیر موضوع نگرانی و پژوهش سازمانهای بینالمللی ،مؤسسات مطالعاتی و
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مقدمه
در سالهای اخیر ،ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی موضلوع گلزار هلا و
تحلیل های محققانی بوده است که بر امنیت و محیط زیست تمرکز داشلتهانلد .0شلورای
امنیت سازمان ملل متحد در سالهای  6002 ،6002و  6000بررسی نمود که آیا تغییلرات
اقلیمی را در دستور کار امنیتی خود قرار دهد یا نله .مطالعلات و گلزار هلای متعلددی
دالیل نگرانی و گنجاندن تغییرات اقلیمی در پیش بینی و برنامه ریزی نظامی  -اطالعلاتی
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را منعکس میکنند .تجزیه و تحلیلها در حلال حاضلر معملوالز از احلطالحات «امنیلت
انرژی« ،امنیت آب»« ،امنیت غذایی» و «امنیت آب و هوا» بهره میگیرند که بازتاب دهنده
درک نقش این مسائل در امنیت ملی و بین المللی است .تغییلرات اقلیملی یلک نگرانلی
امنیتی میباشد زیرا گروههایی را با تنشهلای موجلود بله مخلاطره ملیانلدازد ،مقیلا
مشکالت را تغییر میدهد و ظرفیت انعطاف پذیری /سازگاری را کاهش ملیدهلد .ایلن
میتواند بر سایر تنشها تأثیرگذار باشد :پیشبینیهای خطی مثل وقلای آب و انلرژی را
متوقف کند و واکنشهای زنجیره ای را در سیست های چنلد گانله آغلاز نمایلدم هماننلد
زمانی که بهعنوان مثال تنش آب منجر به کمبود مواد غذایی میشود و هر دو به تغییرات
سیاسی در دولت میانجامند .از دیدگاه مثبت ،تغییرات آب و هوایی میتواند همکاری و
توجه به امنیت بشری را تقویت کند ،باعث ایجاد ارتباط بین حوزه-ها شلود و بلهعنلوان
یک انگیزه برای تغییر سیست های انرژی یا سیست های مدیریت آب عمل نمایلد کله بله
نوبه خود سیست های اقتصادی را برای سوخت و غذا و در نتیجه حنای و ژئوپولتیک را
بازسازی کند .6در سالهای اخیر بحران آب و خشکسالی در خاورمیانه به طلرز ملموسلی
تاثیرات خود را بر زنگی مردم و امنیت غذایی و اقتصادی کشورها آشکار سلاخته اسلت،
به گونه ای که نگرانی نهادهای بین المللی و دولتهای متبوع را برانگیخته است .یکی از
کشورهایی که در دو دهه اخیر به شدت درگیر بحلران تغییلرات آب و هلوایی و بحلران
خشکسالی بوده ،کشور سوریه میباشد .در میان بسلیاری از عواملل تلاریخی ،سیاسلی و
1. Matthew, R. A., J. Barnett, B. McDonald, and K. L. O’Brien, 2010: Global Environmental
Change and Human Security. MIT Press. And: Buhaug, H., N. P. Gleditsch, and O. M. Theisen,
2008: Implications of climate change for armed conflict. World Bank Group.
2. Malone, Elizabeth L. (2012). Climate Change and National Security, Policy Forum, DOI:
10.1175/WCAS-D-12-00016.1.

PDF Compressor Free Version

اقتصادی که موجب شروع تنشها در سوریه شدهاند ،بحران ک آبی برای سلوریه بسلیار
ویرانگر بوده ،اما هنوز توجه درخوری به تأثیرات آن نشده است .این عامل نقش پیچیده،
ظریف و در عین حال قدرتمندی در تحلوالت سلوریه داشلته اسلت .پلیش از التهابلات
سوریه که در سال  6000آغاز شد ،هالل بارور بزرگ ،0شدیدترین خشکسالی را تجربله
نمود .از زمستان سال  ،6002-6002سوریه و هالل بارور بزرگ کله در آن کشلاورزی و
دامپروری حدود دوازده هزار سال قبل آغاز شد ،بلدترین دوره خشکسلالی سله سلاله را
تجربه کرد 6که بهعنوان «بدترین خشکسالی طوالنی ملدت و شلدیدترین میلزان کلاهش
تولیدات زراعی از زمان آغاز تمدنهای کشاورزی در هالل بارور در هزاران سال

پیش»3

توحیف شده است .خشکسالی ،کمبود آبهای موجود و ناامنی زراعی را تشدید کلرد و
باعث مشکالت عظی زراعی و مرگ و میر دامهلا شلد .پیاملد آن مهلاجرت یلک و نلی
میلیون نفر از مناطق زراعی روستا به مناطق حاشیه شلهری بلود .4در هملان زملان بانلک
خواهد کرد ،چرا که از میزان بار

ساالنه به حورت تدریجی کاسته شده و خشکسلالی

شدت خواهد یافت .5در جریلان جنلگ داخللی کنلونی ،برخلی تحلیلل گلران اسلتدالل
که عوامل مرتبط با خشکسالی ،از جمله عدم موفقیت در کشاورزی ،کمبلود آب و سلو
مدیریت مناب آب ،نقش مهمی در وخامت ساختارهای اجتماعی و تشدید خشونت ایفلا
کردهاند.2
محقق در مقاله حاضر بر آن است تا با محور قرار دادن خشکسلالی گسلترده -6002
 6000سوریه ،نقش احتمالی سیاستهای کشاورزی دولت و نیز پدیده خشکسالی ناشلی
 . 0هالل حاحلخیز یا هالل بارور اشاره به غرب آسیا ،شمال آفریقا ،بین النهرین و جنوب شرقی ترکیه اسلت .از آنجلا
که این منطقه در نقشه مانند هالل ماه دیده میشود به عنوان هالل بارور یا حاحلخیز شناخته میشود.

2. Kelly, Collin et all. (2015), Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent
Syrian drought. PNAS, March 17, vol. 112, no. 11. 3241–3246.
3. Femia, Francesco, and Werrell, Caitlin (2013), Syria: Climate change, drought, and social
unrest.
The
Center
for
Climate
and
Security.
Available
online
at
http://climateandsecurity.org/2012/02/29/syria-climate-change-drought-and-social-unrest/.
4. Solh, Mahmoud (September 27, 2010) Tackling the drought in Syria. Nature Middle East.
https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2010.206.
5. Shahrzad Mohtadi, Climate change and the Syrian uprising16 August 2012.
https://thebulletin.org/climate-change-and-syrian-uprising.
6. Femia and Werrel, 2013.
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جهانی پیشبینی کرد که این منطقه تاثیرات هشدار دهنده تغییرات آب و هوایی را تجربه
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از تغییرات آب و هوایی را بهعنوان یک متغیر اساسی در تشلدید نارضلایتی از حکوملت
سوریه و شروع درگیریهای داخلی مورد ارزیابی قرار دهد .در جهت نیل به هدف فلو
ابتدا تاریخ اخیر توسعه کشاورزی و ملدیریت آب در سلوریه بررسلی و سلو ملدیریت
احتمالی موجود در آن مورد واکاوی قرار میگیرد .سپس تلأثیر تغییلرات جلوی ،کلاهش
نزوالت و خشکسالی بر کشاورزی و معیشت مردم و نحوه پاسخگویی دولت و تلأثیر آن
بر گستر
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فقر و نارضایتی و به تب آن شور های اجتماعی در ماههای آغازین بحلران

سوریه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
چارچوب نظری
با پایان یافتن رویارویی جنگ سرد در اواخر دهه  ،0290مضامین زیست محیطلی از نلو
در دستور کار بین المللی مطرح شد .در برخی بحثها آشکارا محیط زیست را با مسائل
امنیت بین الملل مرتبط ساختند .از دید برخلی مفسلران ظلاهراز آشلکار بلود کله مسلأله
سوراخهای الیه اوزن ،نابودی جنگلهای پرباران استوایی ،و امکان بلی نظملی تغییلرات
آب و هوایی آن اندازه جدی است که دولتهای گرداگلرد جهلان بایلد آنهلا را تهدیلد
امنیتی به شمار آوردند (دالبی .)400 :0320 ،عدم توسعه مشخصاز بلا کمبودهلای زیسلت
محیطی مرتبط شناخته میشد .تهیدستان نه بهدلیل فقر بلکه به واسطه نبود غذا گرسنهانلد
و علت کمیابی غذا کمبود زمین کشاورزی و بارندگی است .در آن دوران چنلین فلر
میشد که کمبودهای زیست محیطی باعث درگیر شدن مردم بر سر مناب و نهایتلاز منجلر
به ستیز میشود .بنابراین بر نیاز به توسعه پایدار تاکید میشد تا بتوان زمینههلای سلتیز را
کاهش داد .در بسیاری از بحثهای امنیت زیست محیطی ،شمال ه به دور از مایههلای
نگرانی نیست .احتماالز این امر موجب سلرریز کلردن بلی ثبلاتی کشلورهای جنلوب بله
کشورهای شمال است .به همین دلیل ضرورت توجه اندیشمندان و سیاستگذاران شلمال
به این مسئله به شدت مطلرح گردیلد .در گلزار

کمیسلیون جهلانی محلیط زیسلت و

توسعه ،0تحت عنوان آینده مشترک ما که در سال  0292منتشر شد ،نویسلندگان گلزار
احل را بر آن قرار داده بودند که زوال محیط زیست و کمبلود منلاب موجلب بلی ثبلاتی
1. World Commission of Environment and Development
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سیاسی و ستیز در بسیاری از نقاطی میشود که تهیدستانشان بلرای یلافتن وسلیله املرار
معا

در حال مبارزه هستند (دالبی .)400 :0320 ،تر

از درگیری بر سر منلاب ناکلافی

موجب اندیشیدن در چارچوب توسعه پایدار شد .در دهه  0220و پلس از پایلان جنلگ
سرد ،خطرات جدید متعددی در دستور کار ژئوپلیتیکی واشنگتن مطرح شد .موضلوعات
مهاجرت ،رشد جهانی جمعیت و محیط زیست در این زمان وارد بحثهایی شد کله در
باره مخاطرات و تهدیدها حورت می گرفت و لزوم فراگیر و آشکار مراقبت و نظارت بر
این خطرات که میتوانست ایاالت متحده و کشورهای متحد آن را درگیلر سلازد مطلرح
گردید .بحث و جدل بر سر محیط زیست گویای آن بود که احتماالز زوال زیست محیطی
در بسیاری از کشورهای جنوب باعث ستیز میشود ).(Kahi, 2006
هارولد و مارگارت اسپروات بیش از سایر اندیشمندان ،در پیلدایش فرضلیاتی بلرای
مطالعه روابط زیست محیطی سه داشتند .آنها معتقدند کله اگلر نله همله ،بلکله اکثلر
) .)1968:21اسپرواتها نظریه نگر

بوم شناختی را مطرح کردند که با دیدی منسج تر و

کلیگرا با محیط بین المللی برخورد کرده و ویژگیهای فیزیکی و غیر فیزیکلی آن را در
نظر می گرفت .طبق این نگر  ،محیط زیست نظامی چند بعدی محسوب میشود که در
آن ادراکات یا برداشتهای رهبران سیاسی از شرایط زیست محیطی (یعنی محلیط روانلی)
و همچنین خلود ایلن شلرایط (یعنلی محلیط واقعلی) موضلوع مطالعله و تحلیلل قلرار
میگرفتند .این تحقیقات روی وجود رابطه ای متقابل میان عوامل جغرافیایی ،ویژگیهای
جمعیتی ،تکنولوژی و منلاب طبیعلی تکیله کلرده و حلول اهمیلت متغیرهلای ادراکلی و
همچنللین عوامللل کمللی مثللل جمعیللت و وسللعت و سللرزمین متمرکللز بللود (دوئرتللی و
فالتزگراف .)066 :0394 ،اسپرواتها معتقدند که محیط تنها به دو طریق بلر فعالیلتهلای
انسان تأثیر میگذارد :اول آنکه محیط تنها زمانی بر تصمیمات انسان تأثیر میگلذارد کله
انسان عوامل محیطی را ادراک کند و دوم اینکه این عوامل روی عملکردهلای فلردی یلا
روی عواقب تصمیماتی اثر می گلذارد کله بلر اسلا

ادراکلات محیطلی مبتنلی باشلند

)(Sprouts, 1968: 11بنابراین تصمیمات ممکن است بر اسلا

.

ادراکلات و برداشلتهای

نادرست از محیط اتخاذ شده ،عواقب فاجعه آمیزی به بار آورد .از نظر اسلپرواتها پاسلخ
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فعالیتهای انسان تحت تأثیر توزی نابرابر مناب انسانی و غیلر انسلانی اسلت

Sprouts,
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آگاهانه افراد به محیط تنها و تنها از مجرای ادراکات آنها حلورت ملیگیلرد .تصلورات
نادرست از محیط ،درست بله انلدازه تصلورات واقعلی ممکلن اسلت در شلکل گیلری
روحیات ،اولویتها ،تصمیمات و اقدامات مؤثر باشد.
هرچند تصمیمات سیاسی بر اسا

برداشتهای دولتمردان از محلیط مبتنلی اسلت،

ولی نتایج این تصمیمات به وسیله عنصر دیگری محدود میشلود کله عبلارت اسلت از
ماهیت عینی محیط عملیاتی و به عبارت دیگر وضعیت واقعی موجود که بلر دسلتاوردها
14
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و توانایی های واحد مورد نظر اع از فرد ،گروه یا کل جامعله تلأثیر ملیگلذارد .از نظلر
اسپرواتها عوامل جغرافیایی ،موجود زنده محصور در محیط روانلی ،تکنوللوژی ،محلیط
عملیاتی و باورها همه بر روی یکئیگر تأثیر میگذارند .بروز تحوالتی اساسلی در محلیط
و یا عناحر ارثی موجودات زنده مربوطه ،احتماالز به واکنش زنجیلره ای ملیانجاملد کله
سرتاسر شبکه حیاتی جامعه زیسلتی را در بلر ملیگیلرد (دوئرتلی و فلالتزگراف:0394 ،
 .)065-064همبستگی اجزای قالب فکری بوم شناختی ،به وسلیله پیچیلدگی روزافلزون
جوام نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است .تفکیک و طبقه بندی وقای سیاسی به
عنوان امور حرفاز داخلی یا خارجی و یا سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی هر لحظله دشلوارتر
میشود .در واق پیچیدگی روابط متقابل در درون و میان جوام ملی و بیهودگی فزاینلده
تفکیک مسائل داخلی از مسائل بین المللی ،دادههای احلی نگر

بوم شناختی اسپرواتها

در سیاست بین الملل را تشکیل ملیدهلد (دوئرتلی و فلالتزگراف .)065 :0394 ،املروزه
تأثیر تخریب محیط زیست و منازعه بر امنیت دولتها میتواند مستقی یلا غیلر مسلتقی
باشد .به طور مستقی  ،تحوالت زیست محیطی میتواند یک دولت را به سلوی درگیلری
با دیگران برای تصاحب یا دست یابی به مناب کمیاب سو دهد ،و به طور غیر مستقی ،
تخریب محیط زیست میتواند آثاری اجتماعی و سیاسی در بر داشته باشد کله بله بلروز
منازعاتی بیانجامد و به امنیت دولتها لطمه بزند .تخریب محیط زیست و کلاهش منلاب
طبیعی ،تاثیری منفی بر امنیت یک کشور دارد .این قبیل مشکالت مثل گرملایش گلخانله
ای ،سوراخ شلدن الیله ازن ،بلاران اسلیدی ،تخریلب جنگللهلا و تخریلب زملینهلای
کشاورزی ممکن است منجر به رکود اقتصادی ،آشلوب اجتملاعی و بلی ثبلاتی سیاسلی
شود .آنچه مسل است ،کمیابی زیست محیطلی ملیتوانلد باعلث تقویلت شلکافهلای
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اجتماعی شده ،اشکال جدیدی از تعارضات قومی ،مذهبی ،طبقاتی و جز اینها را سلبب
شود ،که این خود روابط دولتها را به ویژه در مناطقی که اختالفات در مورد سرزمین یا
مالکیت و کنترل مناب باشد ،تحت تأثیر قرار میدهد .احوالز فقر با خود مسائل مهلاجرتی
را به دنبال دارد .احسا

محرومیت باعث بروز تعار

شده که به راحتی نمیتوان برای

برخورد با آن ،از راههای نظامی بهره گرفت .در نهایت میتوان ادعلا کلرد در کشلورهای
توسعه نیافته که جامعه مدنی رشد چندانی نکرده است ،خرابی محیط زیست ،مشروعیت
حکومت و نهادهای اجتماعی را میتواند تحتالشعاع قرار داده که ایلن خلود ملیتوانلد
باعث تشدید خشونت سیاسی شود.
سیاستهای کشاورزی در سوریه
مانند بسیاری از کشورها در منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا ،سیاسلت آب در سلوریه
پروژههای آبیاری در شمال شرقی کشور پیش رفت .حرکت بی وقفه در جهلت افلزایش
تولیدات کشاورزی و گستر

آبیاری ،چش سیاستگذاران را به محدودیتهلای طبیعلی

مناب کشور بست .در طول چند دهه گذشته ،بخش کشاورزی سوریه تحتتلأثیر توسلعه
شدید ،بهویژه در شمال شرقی کشور قرار گرفته است .منطقه تحت آبیلاری کشلور طلی
بیست سال گذشلته از  250000هکتلار در سلال  0295بله حلدود دو برابلر یعنلی 0335
میلیون هکتار در سال  6000رسید ) 20 .(Hole, 2009درحد از این سلطوح بلا آبهلای
زیرزمینی آبیاری میشود که در یک نرخ ناپایلدار بله دسلت ملیآیلد 20 .درحلد از آب
کشور ،یعنی به مراتب باالترین درحد در منطقه ،با بهره وری آبیاری بسیار پایین حلرف
کشاورزی میشود .بیش از  90درحد از زمینهای آبیاری شده هنوز از طریق رو هلای
سنتی سیالب آبیاری میشوند و تلفات در کانالهلای آبیلاری بتنلی دولتلی از  00تلا 20
درحد میباشد () .Hoff, 2012: pp. 9-10همه رودخانههای احلی کشلور شلامل دجلله،
فرات ،العاحی و یرموک با کشورهای همسایه مشترک هستند .از اوایل دهه  0220بر سلر
ساخت و بهره برداری سدهای سوریه در رودخانه یرموک اختالفاتی میان اردن و سوریه
وجود داشته است .ترکیه و سوریه در مورد مدیریت رودخانه فلرات اختالفلات طلوالنی

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

از دهه  0250از طریق یک رویکرد عرضله بلا تمرکلز ویلژه بلر سلاخت و سلاز سلد و
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مدتی دارند .این تنشها در چند دهه گذشته در پی کاهش قابل توجله جریانلات سلاالنه
در فرات در مرز ترکیه  -سوریه از سال  0220وخی تر شده ،و این همزمان با اتمام سلد
آتاتورک و کاهش قابل مالحظه بار

در منطقه است ) .(Gleick, 2014: 2خروجلی آب

در باالدست از سوی ترکیه برای تولید محصوالت کشاورزی در منطقه آناتولی جنلوبی و
تغییرات گسترده تر در هیدرولوژی منطقهای بیشتر به کاهش جریانهلای سلطحی درون
سوریه کمک کرده است.
14
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حافظ اسد تا حدودی ،اقتصاد کشور را مدرن ساخت و آن را به سوی جهلان خلار
باز کرد .اسد به حمایت تودههای روستایی برای حفظ اقتدار خود متکی بلود و در طلول
حکومتش بخش کشاورزی به یکی از مه ترین ستونهای اقتصاد تبدیل شد .حافظ اسلد
به مردم سوریه برای تأمین حق امنیت غذایی و ثبات اقتصادی خود ،تلأمین یارانله بلرای
کاهش قیمت مواد غذایی ،نفت و آب اطمینان داد .دولت سوریه بر خودکفایی غلذا ،کله
برای اولین بار در دهه  0290با گندم بهدست آمد تأکید میکرد .پنبه ،یلک محصلول پلر
آب با نیاز به آبیاری ،به شدت بهعنوان یک «محصول استراتژیک» ارتقا یافت و به دومین
حادرات بزرگ سوریه بعد از نفت تبدیل شد .املا بلا افلزایش تولیلدات کشلاورزی ،بله
تأثیرات زیست محیطی چنین اهداف کوتاه مدت و ناپایداری توجهی نمیشلد یلا توجله
کمی میشد.
همچنین پویایی جمعیت نقش مهمی در آسیب پذیری اقلیمی و هیدرولوژیکی کشلور
بر جا گذاشت .رشد جمعیت در سوریه همانند دیگر نقلاط منطقله ،سلری بلوده اسلت.
جمعیت سوریه طی شصت سال گذشته به سرعت در حال افزایش بوده و از  333میلیون
نفر در سال  0250به بیش از  66میلیون نفر در سال  6006کله  53درحلد آن در مراکلز
شهری زندگی میکنند ،افزایش یافت .این رشد انفجلاری ،نتیجله مسلتقی یلک سیاسلت
حامی افزایش جمعیت در دهه  0250است کله منجلر بله ممنوعیلت رسلمی تجلارت و
استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در دهه

 0220شد (Al-tamimi and Svadovsky,

) .2012نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر در سوریه با  6342درحد ،در میان بلاالترین
نرخها در منطقه باقی مانلده اسلت ،کله پلایین تلر از نلرخ  3325درحلد در دهله 0220
میباشد .پیش بینی میشود که جمعیت تا سال  6050بله  32میلیلون نفلر افلزایش یابلد
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) .(Barnes, 2009, 515به گفته دولت ،تال

گسترده در جهت توسعه کشاورزی آبیاری

محور ،در جهت پاسخ بله خواسلتههلای جمعیلت رو بله رشلد و میلل بله دسلتیابی بله
خودکفایی مواد غذایی است .در حالی که دسترسی به سرانه کلل منلاب آب قابلل احیلا
کشور به استثنای آب مورد نیاز برای انتقال به رودخانههای مشترک از بیش از  5500متر
مکعب برای هر نفر در سال به کمتر از  220مترمکعب تا سال  6000رسید که در سلط
«کمبود» طبقهبندی میشود ().Gleick, 2014: 6با تأکید پایلدار بلر پیشلرفتهلای سلری
کشاورزی و حنعتی ،دولت تال

کمی به منظور ترویج استفاده پایدار از آب ،انجام داد.

سیاست زراعی دولت از مه ترین عواملی است که موجلب آسلیب پلذیری سلوریه
نسبت به خشکسالی شد .باوجود کمبلود رو بله رشلد آب و خشکسلالیهلای متنلاوب،
دولت حافظ اسد ( )6000-0220سیاستهلایی را جهلت افلزایش تولیلدات زراعلی ،از
جمله طرحهای توزیل مجلدد زملین و پلروژههلای آبیلاری ،سیسلت هلای سلهمیهای و
نمود .این سیاستها امنیت مناب آبی سوریه را از طریق استخرا از زمینها و مناب آبلی
محدود بدون توجه به پایداری با خطر مواجه کرد .یکی از پیامدهای ایلن سیاسلتهلای
ناپایدار کاهش آبهای زیرزمینی است .تقریبی همه بار ها در منطقه هالل بلارور طلی
شش ماهه فصل زمستان ،از نوامبر تا آوریل ،رخ داده است و نشان دهنده تغییرات سلال
به سال است .در سوریه ،باران در امتداد سلاحل دریلای مدیترانله و در شلمال و شلمال
شر  ،یعنی منطقه احلی کشاورزی میبارد .کشاورزان به شلدت بله بلارانهلای سلالیانه
وابستهاند ،طوری که دو سوم زمینهای کشت شده سوریه از بلاران تغذیله ملیشلوند ،و
بقیه وابسته به آبیاری و آبهای زیرزمینی میباشلند ) .(Erian, 2011بلرای مزارعلی کله
دسترسی به کانالهای آبیاری با مناب آب رودخانه ندارند ،آبهای زیرزمینی پمپاژ شلده
بیش از نصف ( )٪20کل آب مورد استفاده برای اهداف آبیاری را تأمین میکننلد و ایلن
آبهای زیرزمینی بهدلیل استخرا بیش از حد به طور فزاینلده ای محلدود شلده اسلت
) .)Solh, 2010دولت با تصویب قانونی در سلال  6005و اجبلاری کلردن مجلوز بلرای
حفاری چاه ،تال

کرد کاهش میزان آبهای زیرزمینی را متوقف کنلد ،املا ایلن قلانون

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

یارانه های سوخت دیزلی برای دستیابی به حمایت اعضلای حلوزههلای روسلتایی آغلاز
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اجرا نشد .استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی علت احلی خشلک شلدن رودخانله
خابور در شمال شرقی سوریه شناخته شده است ).(Kelly et all, 2015, 3241
در دو دهه قبل از خشکسالی فعلی ،دولت به شدت در سیست هلای آبیلاری سلرمایه
گذاری کرد .با این حال این سیست ها توسعه نیافته و ناکارآمد اسلت .اکثلر سیسلت هلای
آبیاری بهعنوان منب احلی خود از آبهای زیرزمینی استفاده ملیکننلد ،زیلرا مقلدار آب
رودخانهها ناکافی است .ناتوانی دولت در پیاده سازی سیاست آب و اجرای قانون ،شلاید
45
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بیش از هر چیز نشان دهنده ناکامی در رف کاهش ادامه دار ذخلایر آب زیرزمینلی کشلور
است که موجب استخرا و تخلیه گسلترده آبخلوانهلا ملیشلود .بله طلور سلنتی ،اکثلر
کشاورزانی که در مناطق دور از رودخانههای احللی زنلدگی ملیکردنلد ،بلرای آبیلاری
محصوالت کشاورزی خود بر بار های فصلی متکی بودند .از چاههای کل عمقلی کله
خود حفر میکردند استفاده مینمودند تا آبهای زیرزمینی را به حورت دستی تنها برای
آشامیدن و اهداف خانگی فراه آورند .بهدلیل اینکه سط استخرا پایین بود ،آبهلای
زیرزمینی به طور طبیعی در دورههای بار

دوباره احیا میشلدند .املا معرفلی گسلترده

پمپهای دیزلی در دهه  0220باعث افت سری سط آبهلای زیرزمینلی شلد .از دهله
 0220تا اواخر دهه  0220کشاورزان در سراسر کشور حدها چاه جدید حفاری کردند و
مناطقی که با آبهای زیرزمینی آبیاری میشدند را به شدت گستر

دادند .شمار چاهها

از حدود  035092حلقه در سال  0222به بیش از  990662حلقه در سال  6000افلزایش
یافت) . (Syrian Agricultural Database, 2012پنجاه و هفت درحد از چاههلا در سلال
 6000فاقد مجوز بودند .در طول دهله  0290و  ،0220میلزان برداشلت در هلر دهله در
حدود پنج برابر بیشتر از دهههای گذشته بود .در بدترین مناطق آسیب دیده مانند محرده
در استان حما و خان شیخون در استان ادلب ،پمپاژ بیش از اندازه منجر به افلت تلا 000
متر بین سالهای  0250و  6000شد .افزایش قابل توجله اسلتفاده از آبهلای زیرزمینلی
اثرات مشابهی در بسیاری از مناطق دیگر بر جای گذاشته است .در دورهای بین سالهای
 0223و  ،6000سط آبهای زیرزمینی در غوطه دمشق و نواحی اطلراف آن در منلاطق
خاحی تا بیش از شش متر در سال کاهش یافت () .Hobler and Rajab, 2002به غیر از
اذعان به محدودیت مناب در دهههای  0290و  ،0220دولت به تشلویق توسلعه گسلترده
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مناطق تحت آبیاری با آبهای زیرزمینی پرداخت و از حفر چاههای جدید بلرای تولیلد
پنبه حمایت کرد .کشاورزان برای حفاری چاه و نصلب پملپ ملیتوانسلتند وامهلای بلا
حرفه دریافت کنند و قیمت سوخت نیز تحت پوشلش بلاالی یارانله قلرار گرفلت ،کله
استخرا آب را حتی از اعما زیاد ک هزینه میکرد .علالوه بلر ایلن ،حلدور مجلوز و
نظارت بر چاهها ضعیف بود و هزاران چاه جدید بدون مجوز دولتی در طلول دهلههلای
 0290و  0220حفر شدند .از سال  ،6005دولت نیاز به مجوز بلرای حفلاری چلاههلای
کشاورزی را الزامی نمود .باوجود کمبود آب و دالیل گسترده ای که نشان میدهلد اکثلر
زمینهای شمال شرقی در بلندمدت برای آبیاری فشرده مناسب نیستند ،گسلتر

منلاطق

آبیاری شده از طریق احیای زمین همچنان بهعنوان سیاست رسلمی دوللت بلاقی مانلد و
بیش از  400000هکتار برای بازسازی در استانهای دیراللزور و حسلکه در سلال 6000
اختصاص داده

شد). (Hole, 2009: 7

به غیر از خود رژی  ،مدیریت غلط و غفلت از مناب طبیعی سوریه ،که بله کمبلود آب و
بیابان زایی کمک کرده است ،را بله هل آمیختله

اسلت"). (Femia and Werrell, 2012

درک نادرست از استفاده پایدار از آبهای زیرزمینلی بله هملراه یلک چلارچوب قلانونی
ضعیف و عدم اجرای قوانین موجب تخلیه آبخوانهلا در سراسلر کشلور شلده اسلت .در
بخشهای بزرگی از استان حسکه ،که از دهه  0220تا به امروز به شدت مسلکونی شلده
و زیر کشت بودند ،تخلیه شدند و از اواخر دهه  0220مهاجرت گسترده از این سلرزمین
آغاز شد ) (Hole, 2009: 10پمپاژ بیش از حد منجر به خشک شدن بسیاری از چشمههلا
شده است و اکثر چاهها و آبخوانهای ک عمق تخلیه شدهاند .رودخانله خلابور از سلال
 0222دیگر در تابستان جاری نیست .یکی از بزرگتلرین چشلمههلای کارسلت جهلان،
چشمههای رأ

العین در مرز سوریه و ترکیه ،از سال  6000و در پی استخرا بلیش از

حد درحوضه آبریز چشمه در پنجاه سال گذشته به طور کامل از بین رفلت .ناحیله نبلک
در شمال دمشق ،که به داشتن مزارع گندم و انگلور شلناخته شلده اسلت ،پلس از بهلره
برداری گسترده از آبهلای زیرزمینلی ،بله بیابلان تبلدیل گشلته اسلت .در سلال ،6002
کشاورزان بهعنوان توسعه دهندگان امالک و مستغالت کار میکردند.

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

همانطور که فرانچسکو فمیا و کایتلین ورل بیان میکنند "رژی اسد ،از نظر بسلیاری
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حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد و تأثیر آن بر بخش کشاورزی
هینبو

به روشنی توضی میدهد که چرا تال

بشار اسد برای باز کردن اقتصاد سوریه

به بازار جهانی از طریق یک انتقال مترقی از یک اقتصاد مرکلزی برناملهریلزی شلده بله
اقتصللاد بللازار اجتمللاعی شکسللت خللورد و در نهایللت زمینلله سللاز قیللام  6000شللد
).(Hinnebuesh, 2012: 95-113در بخش کشاورزی ،مقررات رفل محلدودیت از سلال
 0292منجر به حذف برخی یارانلههلای خلاص و دیگلر انلواع کملکهلای حملایتی از
44

فصلنامه علمی سیاست جهانی ،دورة هشتم ،شمارة دوم ،تابستان  ،8931پیاپی 81

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشاورزان شد .این جنبش با برنامه پنج ساله ده ( )6000-6002کله در تلال

بلود تلا

اقتصاد سوریه را به سیست جهلانی متصلل کنلد و کشلور را بلرای پیوسلتن بله سلازمان
تجارت جهانی آماده سازد تسری شد .ه کسری بودجه رو به رشلد ،ایلن حرکلت بلرای
کاهش وابستگی سوریه به یارانهها از نظر اقتصادی ضروری بلود .بلا ایلن حلال ،فقلدان
شلبکههلای ایمللن اجتملاعی ،بسللیاری را در بخلش کشلاورزی نللاتوان کلرد .و یارانلله
سوختهای دیزلی در ماه مه  6009قیمت را یک شبه از  2لیر (0304دل دالربله  65لیلر
( 0354دالر) افلزایش داد . 35-37 32009 (Haidar and de Chatelنیازهلای ناشلی از
خشکسالی عمدتاز اهالی دیرالزور ،حسکه ،حمص ،و رقه را هلدف قلرار داد .اجلران بله
استانهای جنوبی هیچ کمکی از دولت یا سازمانهای بین المللی دریافت نکردند.
سوریه چرخش تعیین کننده ای را از دهه  0220به سوی اقتصاد بازار داشت که پلس
از به قدرت رسیدن بشار اسد در سال  6000این روند تسری گردیدم از جملله از طریلق
خصوحی سازی مزارع دولتی ،آزاد سازی تجارت و حذف یارانههای احللی .از جملله،
در ماه مه  6009حذف یارانههای سوخت که منجر به افزایش قیمت یک شلبه سیصلد و
چهل و دو درحد سوخت شد و در ماه مه  6002حذف یارانههای کلودی کله منجلر بله
افزایش قیمتها به میزان دویست تا چهارحد و پنجاه درحد شلد) . (UN-HCRاز همله
مه تر ،برنامه آزادسازی منجر به افلزایش شلدید مهلاجرت روسلتا بله شلهر شلد :طبلق
برآوردها بین سالهای  6000تا  ،6005حدو سی و پنج هزار نفر در هر سلال از منلاطق
روستایی به مناطق شهری رفتند و حتلی قبلل از خشکسلالی ،منلاطق پیراملون شلهری و
سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای سوریه و اطراف آن به سلرعت در حلال افلزایش
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بود ). (Goulden, 2011, 187-193حسکه به طور خاص شاهد مهاجرت ساالنه  0/032به
خار از این شهر در اواخر دهه  0220بوده است ،در حالی که زمینهلای کشلاورزی در
حسکه قبل از خشکسالی  6002تا  6009به طرز گسترده ای رهلا شلده بودنلد

. (Hole,

)2009, 8روستاهای سوریه در طول سالهای  6009و  6002با افزایش قیمت سه رقمی
سهمیههای حیاتی کشاورزی ،پس از حذف یارانههای دولتی مواجه شدند .عالوه بر این،
در سال  6002اجرای یک قانون جدید روابط زراعتی تصویب شد که به زمینلداران حلق
لغو فوری قرارداد با مستأجران را میداد .همچنین در سال  6009با تصویب فرمان شماره
 42ریاست جمهوری ،فرو

زمین در کل استان حسکه محدود شلد

. (Ababsa, 2015:

)210-211در همین سال ،محصول گندم سوریه نیز بهدلیل سرمازدگی شدید و اسلتثنایی
اواخر زمستان آسیب دید .دیدگاه سفارت ایاالت متحده در دمشق این بود کله برداشلت
ضعیف گندم در حسکه در سال  6009عمدتاز به خلاطر سلرمازدگی اخیلر و خشکسلالی
بسیاری از کشاورزان ،لغو یارانه فشاری بیشتر از سالهلای پلی در پلی خشکسلالی وارد
کرد و موجب شد مردم تصمی به ترک زمینهای خود بگیرند.
نباید تصور شود که خشکسالی تنها یا مه ترین تسری کننده مهلاجرت بلوده اسلت.
توجه به ساختار اقتصادی کشاورزی در شمال شرقی سوریه ،حتی نتیجله قلوی تلری را
پیشنهاد میدهد .زیرا به استثنای محصوالت وابسته به باران مانند جو ،بیشتر محصلوالت
کشاورزی در شمال شرقی ،از جمله در حسلکه ،آنچنلان وابسلته بله بلارانهلای خلوب
نبودند .گندم و دام هر دو این را نشان میدهند .به دالیل آشکار ،تولیدات گندم وقتلی از
باران تغذیه میشوند به شدت تحتتأثیر خشکسالی اند ،اما زمانیکه آبیاری میشوند بله
نسبت پایدارندم و با توجه به این که بیش از  20درحد از تولید گندم سلوریه و اکثریلت
تولیدات حسکه آبیاری میشوند ،میشود نتیجه گرفت که محصلوالت نبایلد نسلبت بله
خشکسالی حسا

باشند .در مقابل ،همانطور که قبل از آزاد سلازی قیملتهلا مشلاهده

شد ،بیشتر کشاورزان گندم در حورتی که دولت از سیاست حمایلت قیملتهلای خلود
عقب نشینی میکرد نمیتوانستند قادر به حفظ تولید باشند .حلذف ناگهلانی یارانلههلای
سوخت و کود در سالهای  6009و  6002بایستی تلأثیر فلوری بیشلتری بلر معیشلت و

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

تنها یکی از عوامل متعدد تأثیرگذار بوده است  (US Embassy Damascus, 2008).بلرای
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مهاجرت کشاورزان نسبت به خشکسالی داشته باشد .واقعیت این است کله تلال هلای
امداد رسانان خشکسالی تحت حمایت دولت و سازمان ملل ،متأسفانه در حوزه حسلکه،
که در آن میزان بارندگی به طلور طبیعلی کل اسلت ،و تولیلد گنلدم وابسلته بله آبیلاری
زیرزمینی است ،متمرکز بود و نه در مناطقی که کشاورزی بارانی است ،که این امر دلیللی
برای این نتیجهگیری است .آزمایش سلوریه بلا آزادسلازی اقتصلادی ،بله احتملال زیلاد
زمینهها و کاتالیزورهای مه تری برای مهاجرت نسبت بله خشکسلالی
41
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بلود (UN-HCR,

).2010
تغییرات جوی ،کاهش نزوالت و خشکسالی
کاهش اخیر بار های سوریه ترکیبلی از تغییلرات طبیعلی و یلک رونلد خشلک شلدن
طوالنی مدت است .تغییرات بار

در سوریه به افزایش فشلار متوسلط سلط دریلا در

مدیترانه شرقی مرتبط است ،که باز هل نشلانگر رونلدی طلوالنی ملدت از خشکسلالی
میباشد) . (Kelley et all, 2015: 3242-3243همچنین در مدیترانه شرقی ،همواره رونلد
هشداردهنده گرم شدن طوالنی مدت وجود داشته است کله بلر کلاهش رطوبلت خلاک
میافزاید .هیچ علت طبیعی برای این روند مشخص نیست ،در حالیکه خشلک شلدن و
گرم شدن مشاهده شده در سایر مناطق ،مطابق با مطالعلات الگلوی واکلنش بله افلزایش
گازهای گلخانه ای است) . (Kelley et all, 2015: 3242-3243عالوه بلر ایلن ،مطالعلات
الگو نشان میدهد که میانگین وضعیت آب وهلوایی آینلده در مدیترانله شلرقی بلهطلور
فزاینده ای گرمتر و خشکتراست .تجزیه و تحلیل مشاهدات و شبیه سلازیهلای الگلو،
نشان دهنده احتمال وقوع یک خشکسالی با شدت و مدت خشکسلالی اخیلر سلوریه در
این مناقشه اخیر ،بیش از دو برابلر پیاملدهای دخاللت انسلان در سیسلت اقلیملی اسلت
().Kelly et all, 2015: 3241
خشکسالی بخش ساختاری این اقلی نیمه خشلک را بلا چرخله سلالهلای بلارانی و
خشک شکل میدهد .در طول پنجاه سال گذشته ،از سلالهلای  0220تلا  ،6002سلوریه
تقریباز بیست و پنچ سال خشکسالی را تجربه کرده است ،که بیش از چهل درحد از دوره
را نشان میدهد .متوسط خشکسالیهلا حلدود چهلار و نلی سلال طلول کشلید ،گرچله
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خشکسالی در دهه  0220ده سال متوالی ادامه یافلت ) .(Breisinger et all, 2011: 23در
دورههای کوتاهتر خشکسالی ،جوام کشاورزی قادر میباشند در برابر دورههای خشلک
با استفاده از یارانههلای دولتلی و منلاب آب ثانویله مقاوملت کننلد .بلاوجوداین آخلرین
خشکسالی یعنی خشکسالی هفت از سال  6002تا  6000بهطول انجامید که یک رخلداد
عجیب و یک ناهنجاری واقعی بود .عالوه بر این ،میانگین میلزان بلار

در ایلن چهلار

سال ،از هر دوره دیگر خشکسالی در قرن گذشته کمتر بود .تعدادی از خشکسلالیهلای
دو یا چند ساله تأثیر قابل توجهی بر تولید محصوالت کشلاورزی و داملداری در شلمال
شرقی کشور داشته است :خشکسالی در سال  0220منجر به از دست دادن هشتاد درحد
جمعیت شترها و پنجاه درحلد گوسلفندان شلد .در خشکسلالی هلای  0229تلا ،6000
 362000نفر ( 42000خانواده عشایری) مجبور شدند داراییهای دامی خود را رها کننلد
که در نتیجه از کمبود مواد غذایی رنج برده و نیاز به کمک غلذایی فلوری پیلدا کردنلد

.

)(Hole, 2009: 8-11

می پردازی  .شدت و ماندگاری خشکسالی را می تلوان در منطقله زراعلی شلمال شلرقی
سوریه ،دیروالزور در رودخانه فرات ،و قامیشلی در نزدیکی مرز ترکیه دید .زمستان سال
 6009-6002خشکترین رکورد را داشت .خشکسالی های چند ساله که به بار

بلاران

کمتر از حد متوسط یک قرن طی سه یا چند سال متوالی اطال میشلود ،بله طلور دوره
ای در هفتاد سال گذشته در اواخر دهههلای  0290 ،0250و  0220رخ داده اسلت .ایلن
خشکسالی اگر چه شدت کمتری دارد ،باعث میشود که بپرسی چرا اثلرات خشکسلالی
اخیر بسیار چشمگیرتر است .سه دلیل قابل ذکر است :نیازهلای اخیلر بلرای اسلتفاده از
مناب موجود بسیار بیش از دهه  0250بودم عالوه بر تاکید اخیر بر تولیلدات کشلاورزی،
افزایش جمعیت نیز از  333میلیلون نفلر در دهله  50بله  66میلیلون نفلر در سلال 6006
افزایش یافت .کاهش تأمین آبهلای زیرزمینلی ،حلد مقاوملت (بلافر) را در مقایسله بلا
سالهای ک باران کاهش داده و خشکسالی اخیر در فاحله کمی پس از خشکسالی سلال
 0220رخ داد که آن ه شدید بلودم بله هملین دلیلل سلوریه بله شلدت در برابلر یلک
خشکسالی شدید در دهه اول قرن بیست و یک نسبت به دهه  0250آسیب پذیرتر بود و
هالل بارور هرگز از خشکسالی سالهای پایانی دهه  0220پیش از ابتالی دوباره به یلک

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

به آسیب پذیری سوریه به خشکسالی ،اکنون بله بررسلی خشکسلالی 6000-6002
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خشکسالی شدید دیگر به طور کامل نجلات پیلدا نکلرده

بلود ( Salamini et all, 2002:

 .)429-441در حقیقت ،منطقه از سالهای  0229تا  6002درگیر خشکسلالی متوسلط تلا
شدید بوده ،در شرایطی که هفت سال از یازده سال دارای بارشی کمتر از بلار

طبیعلی

سالهای  0200تلا  6009بلوده اسلت .قابلل توجله اسلت کله سله دوره از چهلار دوره
خشکسالی چند ساله شدید طی ب سلال گذشلته رخ داده اسلت ،دوره ای کله طلی آن
فشارهای انسانی از بیرون بیشترین افزایش را داشلته
44
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اسلت (Kelly et all, 2015: 3243-

.)3244
طی فصل  ،6009-6002میانگین بار

بلاران در سراسلر سلوریه بله شصلت و شلش

درحد میانگین بلند مدت کاهش یافت و در برخی مناطق هیچ بلارانی نباریلد .خشکسلالی
همچنین بر عرا  ،اسرائیل ،اردن ،لبنان ،و فلسطین تأثیر گذاشت .شمال شر سلوریه کمتلر
از نیمی از میانگین بلند مدت بارندگی را دریافت میکند ،در حالیکه اسلتانهلای حسلکه،
دیرالزور ،و رقه کمترین میزان شصت و شش درحد ،شصت درحد ،و چهل و پنج درحلد
را به ترتیب ثبت کردهاند ) .(Brown, 2008در نتیجه ،بازده متوسط محصوالت پایله تلا 36
درحد در مناطق آبیاری شده و تا  22درحد در مناطق بارانی کاهش یافلت .بلازده گنلدم و
جو در مقایسه با سال قبل به ترتیب  42درحد و  22درحد کلاهش داشلته اسلت .پیاملدها
برای تولید کشاورزی ملی ویرانگر بود :برداشت گندم در سال  6009-6002بله میلزان 630
میلیون تن رسید ،در مقایسه با میانگین دراز مدت  2/4میلیون تن که از آن  339میلیلون تلن
آن به حورت داخلی مصرف میشد .این امر موجب شد سوریه مجبلور بله واردات گنلدم
برای اولین بار در طی پانزده سال شود

).)Lennert, 2009

تأثیرات بحران آب ،سیاست آزاد سازی اقتصادی و خشکسالی بر زندگی مردم سوریه
کاهش آبهای زیرزمینی بهطور چشمگیری باعث افزایش آسیب پذیری سوریه در برابلر
خشکسالی شد .هنگامی که در سال  6002-6002خشکسالی شلدید آغلاز شلد ،سیسلت
زراعی در منطقه حاحلخیز شمال شرقی که بهطور معمول بیش از دو سوم فرآوردههلای
کشور را تأمین میکرد ،تضعیف شد ) .(Massoud, 2010در سلال  ،6003پلیش از آغلاز
خشکسالی ،بیست و پنج درحد از تولید ناخالص داخلی سوریه به کشاورزی اختصلاص
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داشت .در سال  ،6009پس از خشکترین زمستان سوریه ،تولید گندم با شکست مواجله
شد و سه کشاورزی به هفده درحد سلقوط کلرد

. (US Department of Agriculture,

)2014کشاورزان کوچک و متوسط و گله داران دچار تولید حلفر یلا نزدیلک بله حلفر
شدند و تقریباز تمام گلههلای دام آنهلا از بلین رفلت .بلرای اوللین بلار از زملان اعلالم
خودکفایی در گندم در اواسط دهه  ،0220سوریه مجبور شد مقلادیر زیلادی گنلدم وارد
کند .عطیه الهندی ،مدیر مرکز سیاستهای ملی کشاورزی سوریه ،اظهار داشت کله بلین
سالهای  6002و  ،6009خشکسالی عامل احلی افزایش بی سابقه قیمت مواد غلذایی در
سوریه بودم در این سال تنها قیمت گندم ،برنج ،و خوراک بله بلیش از دو برابلر رسلید

.

)(Nehme, 2008تا فوریه سال  ،6000قیمت خوراک دام تا سه چهارم افلزایش یافلت و
خشکسلالی تقریبلاز تملام گللههلا را از بلین بلرد ) .(Kelley et all, 2015: 3242بله تبل
خشکسالی و کمبود غذا ،ناشی ازسو تغذیه در میان کودکان در استانهای شمال شلرقی
خانوادهها تا هشتاد درحد کاهش یافت .بشار اسد ،کله در سلال  6000جانشلین پلدر
شد ،دست به آزادسازی اقتصاد از طریق کاهش یارانههای سوخت و غذا کله بسلیاری از
مردم سوریه به آن وابسته بودند زد .این کاهشهلا بله رغل خشکسلالی ادامله داشلت و
زندگی افراد متضرر را نابود کرد .وابسلتگی شلدید منلاطق روسلتایی سلوریه بله تولیلد
کشاورزی ،سلبب علدم مقاوملت در برابلر خشکسلالی شلدید و طلوالنی ملدت شلد و
مهاجرت جمعی از خانوادههای روستایی به مناطق شهری را در پی داشت.
در ابتدای سال  ،6009یک تلگراف دیپلماتیک از سفارت آمریکا در دمشق به وزارت
امور خارجه در واشنگتن دی سی ،در با اتکا بله خالحله ای از نظلرات و نگرانلیهلای
محلی و همچنین استناد به پیشبینیهای  ،FAOدر مورد پیاملدهای خشکسلالی هشلدار
داده بود () .Wikileaks,2008آن تلگراف به توحیف مختصری از نظرات نماینده سلوریه
در فائو ) ،(FAOعبداهلل بن یحیی ،در مورد تأثیرات خشکسالی که او در کنلار فشلارهای
اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان «طوفان کاملل» توحلیف ملیکنلد ملیپلردازد .کله در
تلگراف بیان شد ،همچنین اشاره داشت که جابجاییهلای جمعیتلی ملیتوانلد بلهعنلوان
تشدید کننده فشارهای اجتماعی و اقتصادی موجود عمل کند و ثبات سوریه را به خطلر

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

افزایش چشمگیر داشت و ثبت نام در مدار

بلهدلیلل تلرک منطقله توسلط بسلیاری از
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بیندازد .در ژوئیه  ،6009وزیر کشاورزی سوریه عمالز به مقامات سازمان ملل متحد اظهار
داشت که بروز بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از خشکسالی "فراتر از ظرفیلت ملا بله

عنوان یک کشور بلرای مقابلله بلا آن بلود ) ." (wikileaks,2008در سلال  ،6000بانلک
جهانی هشدار داد که" :دولت سوریه باید دریابد که دستیابی به امنیلت غلذایی در کوتلاه
مدت با تمرکز به گندم و سایر غالت و همچنین تشویق به کشت پنبله کله مصلرف آب
باال دارد ،به نظر ملیرسلد در دراز ملدت امنیلت سلوریه را بلا از بلین بلردن منلاب آب
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زیرزمینی موجود به خطر خواهد انلداخت" ) .(Report No. 22602-SYRبلا اختصلاص
یارانه باال به انرژی و آب توسط دولت ،کشاورزان بیشتر به افلزایش تولیلد و نله داشلتن

اهداف پایدار تشویق شدند .قیمت گندم در سال  6005به شدت افزایش یافت و دوللت
اکثر ذخایر گندم اضافی خود را فروخت .در سلال  ،6009بله دلیلل خشکسلالی ،دوللت
سوریه مجبور شد بپذیرد که سیاست خودکفاییا

شکست خورده است و بلرای اوللین

بار در دو دهه شروع به واردات گندم کرد .در همین حال ،تقریباز  20درحد از محصلول
جو از بین رفت و باعث شد که تنها در سال اول خشکسالی قیمت خوراک دام دو برابلر
شود .دامداران کوچک در شمال شرقی بیش از  20درحد گلههای خود را از دست دادند
و بسیاری از آنها مجبور به مهاجرت شدند .به گفته سازمان غلذا و کشلاورزی سلازمان
ملل ،یک چهارم گلههای کشور بهدلیل خشکسلالی از بلین رفتنلد

(Kelly et all, 2015:

) .3244به تب بحران ،وعده امنیت غذایی اسد نیز از بین رفت.
در یک گزار

از سازمان ملل متحد عنلوان شلده کله رژیل غلذایی  90درحلد از

افرادی که در سوریه به شدت تحتتاثیر خشکسالی قرار دارند ،در حال حاضلر تلا حلد
زیادی شامل نلان و چلای شلیرین

اسلت (UN Syria Drought Response Plan, 2009-

) .2010, Mid- Term Review, p. 1برای کسانی که در جوام تقریبلاز کلویری روسلتایی
شمال شرقی سوریه باقی مانده بودند ،قیمت مواد غذایی به سرعت افلزایش یافلت و 90
درحد از ساکنان مناطق دچار خشکسالی زیر آسلتانه فقلر زنلدگی ملیکردنلد .در سلال
 ،6003کشاورزی به میزان یک چهارم تولید ناخالص داخلی سوریه را تشکیل میدادم در
سال  ،6009یک سال پس از خشکسالی ،این کسر فقط  02درحلد بلود (
) .2009: 21طبق گزار

UN. OCHA,

دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطرات ناشلی از بحلران،
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مدیریت خشکسالی دولت واکنش پذیر ،غیرقابل پیش بینی ،ناهماهنگ و بی هدف بلوده
است). (Erian, 2011: 4-7
برآورد شده اسلت کله خشکسلالی سلوریه بلین  033میلیلون تلا  035میلیلون نفلر را
تحتتأثیر قرار داد () UN-OCHA, 2009:1و بخش بزرگی از این جمعیت را آواره کرد.
اولین درخواست کمک از سازمان ملل متحد در رابطه با خشکسالی در سلپتامبر  6009و
در پی خشکسالی شلدید  6009-6002مطلرح شلد .در ایلن زملان مهلاجرت از منلاطق
روستایی طی سالهای  6009- 6002تا سی درحد بلاالتر از سلالهلای گذشلته بلود .تلا
تابستان سال  6002سازمان ملل متحد با استفاده از ارقلام دوللت سلوریه تخملین زد کله
چهل تا شصت هزار خانواده به خاطر خشکسالی مهاجرت کردهاند ،از جمله سی و شش
هزار خانواده یا دویست تا سیصد هزار نفر از شهر حسکه ). (UN-OCHA, 2009:19یک
گزار

سازمان ملل متحد نشان میدهد که کلل مهلاجرت ناشلی از خشکسلالی 25000

نفر مهاجرت کرده

بودند). (Deschutter, 2010

همانطور که خشکسالی به سال دوم و سوم گستر

یافلت ،جمعیلت کمتلر و کمتلر

قادر به مقابله بود :نداشتن محصول برای دو سال پیاپی باعث شد کشاورزان دیگلر دانله
ای نداشته باشند ،در حالیکه دامداران مجبور به فرو

یا کشتار گلههای خلود بلهدلیلل

کمبود مرت و علوفه بودند .سو تغذیه ،که در شمال شر فقیرنشلین گسلترده بلود ،بله
سرعت افزایش یافت و تا  90درحد از افرادی را که به شدت تحلت تلأثیر بودنلد و بلا
رژی غذایی نان و چلای شلیرین دوام آورده بودنلد را بله شلدت تحلتتلأثیر قلرار داد.
دادههای سه استان که به شدت متأثر بودند ،افزایش شدید بیماریهای ملرتبط بلا تغذیله
بین سالهای  6002تا  6000را نشان میدهد و  46درحد کودکان شش تلا  06ماهله در
استان رقه مبتال به ک خونی شدند ) .(UN-OCHA, 2011: 4در سال  ،6000سازمان ملل
برآورد کرد که  332میلیون نفر یا  02درحد جمعیت سوریه دچار ناامنی غذایی بودند .در
حالی که در سال  6004-6003تعداد افرادی کله در فقلر شلدید زنلدگی ملیکردنلد دو
میلیون نفر میشد) . (UN-OCHA, 2011: 4همانطور که خشکسالی به دومین و سلومین
سال خود رسید و جمعیت متأثر به طور فزاینده ای آسیب پذیر شد ،دولت سوریه برخی

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

خانواده بود ،ضمن اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک جا ادعا کلرد کله 200000
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از یارانههای دولتی را در سالهای  6009و  6002حذف کرد ،که یک شبه هزینه سوخت
دیزلی و کود را افزایش داد .این کار باعث شد فشار بیشتری نسلبت بله سلالهای متلوالی
خشکسالی بر بسیاری از کشاورزان وارد شلود و آنهلا تصلمی بله تلرک زملینهایشلان
بگیرند.
سالهای متوالی خشکسالی تأثیر زیادی بر جمعیتهای روسلتایی در سراسلر کشلور
داشته است ،امابهویژه جوام
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کشاورزی در استانهای شمال شرقی را تحتتأثیر قلرار داد.

منطقهای که کلی بهعنوان جزیره شناخته میشود و از توسعه نیافتلهتلرین منلاطق کشلور
است .همه خانوادههای کارگران عرحله کشلاورزی و کشلاورزان در مقیلا

کوچلک از

منطقه حاحلخیز شمال شر کشور به حاشیة شلهرهایی در جنلوب نقلل مکلان کردنلد.
خشکسالی تعادل یک نظام کشاورزی نامتعادل را که پیش از این فشار ناشی از ملدیریت
غلط در سیاستگذاری اقتصادی و شیوههای محیط زیستی نامطلوب را متحمل شده بود
به ه زد .عالوه بر این ،عدم برنامهریزی احتملالی در نلاتوانی سیسلت بلرای مقابلله بلا
پیامدهای خشکسالی نقش داشت .سال سیاست های ضعیف کشلاورزی اکنلون از رژیل
اسد در سوریه استقبال میکند .بیشتر یک و نی میلیون آواره بحران خشکسالی به منلاطق
پیرامون شهرهای سوریه مهاجرت کردند که پیش از این با افزایش رشد جمعیلت (٪635
در سال) و هجوم حدود یک میلیون و دویست میلیلون پناهنلده عراقلی بلین سلالهلای
 6003و  ،6002که بسیاری از آنها در حدود انتهای ایلن بلازه زملانی و دقیقلاز در آغلاز
خشکسلالی وارد سللوریه شللدند و در آنجلا بللاقی ماندنللد ،روبلرو بودنللد

(UN High

) .Commission for Refugee, 2010تا سال  ،6000آوارگان داخلی و پناهنلدگان عراقلی
تقریباز  60درحد از جمعیت شهری سوریه را تشلکیل ملیدادنلد .کلل جمعیلت شلهری
سوریه در سال  ،6006هشت میلیون و نهصد هزار نفر بود ،اما تا پایلان سلال  ،6000بله
سیزده میلیون و هشتصد هزار نفر افزایش یافت ،یعنی افزایش بیش از  50درحد در تنهلا
هشت سال ،و نرخی بسیار بیشلتر نسلبت بله جمعیلت سلوریه

. (US Census Bureau,

)2014شوک جمعیت به مناطق شهری سوریه باعث افزایش فشلار بلر منلاب آن شلد .از
زمان آغاز خشکسالی ،سکونتگاههای موقتی که عملدتاز از ملردم روسلتایی آواره تشلکیل
شده در حومه دمشق ،حما ،حمص ،حلب و درعا شکل گرفتند .درعا شهری است که در
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ماه مار

 6000اولین اعترا

مه در کشور از آنجا آغاز شد .این مهاجرت مشلکالت

اقتصادی را که پیش از این به علت وجود نزدیک بله دو میلیلون پناهنلده از دو همسلایه
عرا و فلسطین رخ داده بود ،وخی تر کرد.
در همین زمان نگرانیهلایی نسلبت بله تغییلر بافلت اجتملاعی و اقتصلادی جوامل
روستایی سوریه به علت خشکسالی وجود داشت ،چرا که مهاجرت توده ای میتواند بله
افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی از پیش موجود کمک نمایلد و ثبلات را تضلعیف
کند .آنتونی شدید خبرنگار فقید نیویورک تایمز که در اواخر سال  6000از قیلام مردملی
گزار

میکرد ،بازگو میکند" :چنان حس فسادی در درون جامعه وجود دارد کله خلود

جامعه در حال فروپاشی و از ه گسیختگی استم حومه شهر پر از بدبختی است و هلیچ

کاری برای داشتن زندگی بهتر در آنجا انجام نمیشود" ) . (Shadid: 2011نشان ملیدهلد
که اولین نقطههای ناآرامی ،مناطقی بودند که بیشتر از لحاظ اقتصادی ناشی از خشکسالی
ارائه اقدامات اقتصادی برای کاهش اثلرات خشکسلالی علاملی مهل درگسلتر

چنلین

مخالفتهایی بود () .Araabi, 2012رشلد سلری منلاطق شلهری سلوریه ،کله حلاکی از
سکونتگاههای غیر قانونی ،جمعیت بیش از حد ،زیرساخت ضلعیف ،بیکلاری و جلرم و
جنایت است ،توسط دولت اسد نادیده گرفته و تبدیل به مرکز ناآرامیهلای رو بله رشلد
شد ،.مهاجرت ناشی از خشکسالی شدید و طوالنی ،برخی از عواملی که اغللب موجلب
ناآرامی میشوند مانند بیکاری ،فساد و نابرابریهای فراگیر را تشدید کرد .تاریخچه ایلن
نزاع مؤکد این ایده است که تغییر جمعیتی سری باعث بی ثباتی میشود .تشلخیص ایلن
که آیا این یک عامل اولیه یا یک عامل مه بلوده اسلت ممکلن نیسلت ،املا خشکسلالی
میتواند به عواقبی ویرانگر منجر شودم بهویژه وقتی که از پیش بله عللت سیاسلتهلای
ضعیف و شیوههای ناپایدار بهره گیری از زمینهای سوریه و واکنش کند و بی اثر رژیل
اسد دچار آسیب پذیری حاد شده باشد .این عوامل پیچیده به میزان و شلدت نلاآرامی ا
کمک کرده است . .منطقی ست نتیجه گیری شود که افلزایش فشلارها در منلاطق شلهری
بهدلیل مهاجرت داخلی ،افزایش ناامنی غذایی و همچنین نرخ بلاالی بیکلاری بسلیاری از
مردم سوریه را مجبور کرده است که شکایات سیاسی خود را بهطور عمومی مطرح سازند.

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

ویران شده بودند و بهعنوان نقاط مسکونی مهاجرتی عمل ملیکردنلد .ناکلامی رژیل در
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به شهر رالزور ،یکی از خشکترین مناطق سوریه نگاه کلرد تلا ریشلههلای عمیلق ایلن
نابسامانیها را یافت .این شهر شمال شرقی یکی از سلنگینتلرین محاحلرههلای ارتلش
سوریه را در ابتدای ماه رمضان پس از گ ر

قیامهای مردمی تجربه کرد .همانطور کله

یک فعال محللی بله  Syria Todayگفلت :املروز ،شلهروندان دیراللزور در رنجنلد و از
مقاماتی گالیه میکنند که به آنها می گویند چه نوع محصوالتی را باید کشت کنند .ایلن
مقامات حق انحصاری برای خرید همه تولیدات آنها را دارند ،اما هیچ کمکلی از آنهلا
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دریافت نکردهاند ) .(Saleeby, 2012همچنین در میان شهرهایی که معیشت ساکنان آنها
در خشکسالی اخیر بیشتر از دیگران فلج شده بود ،شلهر درعلا قلرار دارد ،کله از لحلاظ
تاریخی «سبد نان» سوریه بود .عالوه بر این ،حما ،به رغ رنجهای ناشی از کمبلود آب،
خود مقصد احلی برای کشاورزان آواره از خشکسالی است .در تمام سه مرکز قیلامهلای
مردمی ،روایتهای مه از معیشتهای از دست رفته و خلانوادههلای تهلی دسلت قلرار
دارد .البته تغییرات اقلیمی به طوری که اثرات پیش بینی شده آن قبل قابل مشاهده اسلت،
به تنهایی عامل به خیابان آمدن سوریها برای اعترا
سوریه در پذیر

نبلود ،بلکله ایلن ناکلامی دوللت

واقعیات اقتصادی و اجتماعی و تغییرات زیست محیطی بود که بخشلی

از زمینه را فراه ساخت.
نتیجهگیری
بنابر آنچه گفته شد ملیتلوان نتیجله گرفلت کله اگرچله در سلوریه تغییلرات اقلیملی و
سیاستهای کشاورزی به خودی خود منجر به ایجاد اختالل یا ناآرامی نشدهاند ،اما نقش
مهمی را بهعنوان یک «عامل تشدید کننده تهدیلد» ایفلا کلردهانلد .ایلن مسلأله همچنلین
پیچیدگی پیش بینی تأثیرات آتی تغییرات آب و هوایی را نه تنها بر محیط زیست بلکه بلر
ناآرامی و یا درگیریهای اجتماعی و سیاسی توسط اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته
میسازد .از این رو ،مالحظاتی که باعث میشود یک فرد برای اعترا

به خیابانها بیاید

و روبهروی نیروهای امنیتی مسل بایستد ،فراتر از یک تمایل انتزاعلی بلرای دموکراسلی
است .فقط یک احسا

ناامیدی و استیصال شدید میتواند نیاز  -و نه حرفاز تمایل  -به

ایجاد تغییر در نظامهای اقتصادی ،سیاسی و اجتملاعی کشلور را ایجلاد نمایلد .ایلن نله
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خشکسالی به تنهایی ،بلکه بیشتر ناتوانی دولت در پاسخ به بحران انسانی پس از آن بود که
یکی ازعوامل قیام را فراه ساخت و موجب نارضایتی شدید شد .ترکیبی از عوامل فشلار
ناشی از سیاستهای آزاد سازی اقتصادی  -از جمله افلزایش اخلتالفهلای درآملدی و
محدودیتهای جغرافیایی احالحات اقتصادی  -تصویر مطرح شده رژی سوریه از ثبات
را مختل کرد .حتی اگر سیاستهای کشاورزی و آبیاری و حدمات آن بر نظام کشاورزی
عامل احلی شور

سوریه نبود ،خشکسالی و مهاجرت ناشی از آن ،نقش مهملی در راه

اندازی ناآرامیهای مدنی در سوریه ایفلا کردنلد .خشکسلالی در سلوریه یکلی از اوللین
رویدادهای مدرن است که در آن یک ناهنجاری اقلیملی منجلر بله مهلاجرت تلودهای و
کمک به بی ثباتی دولت میشود .این یک در

و هشداری بزرگتر است کله تغییلرات

آب و هوایی در منطقهای که پیشتر تحت فشارهای ناشی از تضلاد فرهنگلی ،سلرکوب
سیاسی و نابرابری اقتصادی قرار دارد تبدیل به یک کاتالیزور بزرگتر خواهد شد.
که مشخص کردن یک علت مشخص دشوار است و لزوماز مقید به یک علت نیسلت .بله
این ترتیب ،خشکسالی به خوبی ممکن است توانسته باشد نقشلش را بلهعنلوان یکلی از
مجموعههای قدرت پیچیده و پیوسته که منجر به ناآرامیهای سوریه شلده اسلت ،بلازی
کند .اما قطعاز تنها عامل نیست و اهمیت نسبی آن در مقایسله بلا سلایرعوامل اجتملاعی-
سیاسی هنوز به حورت درخوری مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفتله اسلت .مهل تلر از
همه ،تأثیر تغییرات اقلیمی بر جامعه ،اغلب غیرمسلتقی و وابسلته بله عواملل سلاختاری
مانند دسترسی به فرحتهای اجتماعی و اقتصادی برای تنوع راهبردهای معیشلتی و نیلز
سط حمایت دولتی و یا کمکهای خلارجی ملیباشلد .درنتیجله مجموعله فاکتورهلای
اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در تعیین شرایط درگیری بسیار حیاتی است.

س ی ا س ت ج ه ا نی
تأثیر تغییرات آب و هوایی و سیاستهای کشاورزی بر شکلگیری زمینههای جنگ داخلی سوریه

مناقشات و مهاجرت هر دو پدیدههایی با چند علت هستند .این به این معنلی اسلت
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