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Batı Sahra bölgesi Atlas Okyanusu ve Sahra 
Çölü’nün arasında kalan bölgedir. Bölgede yaşayan 
halka ise Sahravi (Sahralı) denilmektedir. Bölge yer 
üstü kaynaklar bakımından oldukça yetersizdir 
ancak yer altı kaynakları özellikle fosfat bakımın-
dan oldukça zengindir. Afrika kıtasının kuzeybatı-
sında kalan bu coğrafya günümüzde çözümlenmeyi 
bekleyen bir sınır çatışmasına ev sahipliği yapmak-
tadır. Bölge üzerinde hem Fas Krallığı hem de 
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADC) hak 
talep etmektedir ve bu durum iki devlet arasında bir 
uzlaşma sağlanmasını engellemektedir. Bu sorun, 
İspanya’nın dekolonizasyon politikasını diğer 
koloni bölgelerine göre Batı Sahra bölgesinde 
uygulamakta gecikmesi ve bölgede yaşayan Batı 
Sahra halkının bağımsızlık taleplerini yok sayma-
sından kaynaklanmıştır. İspanya’nın yayılmacılığı 
sonucunda bölge 1884 ile 1975 yılları arasında 
İspanyol hegemonyası altında kalmıştır ve bu 
kolonici tutumun bölgede yaşayan Batı Sahra halkı 
üzerinde hem sosyolojik hem de kültürel etkisi 
olmuştur. 1975 yılında yapılan Madrid Anlaşması 
ile İspanya bölgeden çıkmıştır ve kendisinin terk 
ettiği bölgeleri halihazırda bağımsızlık talebi olan 
Batı Sahra halkına vermek yerine Fas ve Moritanya 
devletleri arasında paylaştırmıştır. Bu anlaşma 
sonucu Batı Sahra halkı direnişe başlamış ve günü-
müze kadar sürecek çatışmaların fitili ateşlenmiştir. 
Birleşmiş Milletler ise Batı Sahra’yı halen “kendisi-
ni idare edemeyen topraklar” statüsünde görmekte 
ve Afrika kıtasında son kalan sömürge yönetimi 
olarak kabul etmektedir.1

BATI SAHRA’NIN COĞRAFYASI VE TARİH-
SEL GELİŞİMİ
Batı Sahra bölgesi çöllerden oluşmaktadır ve bu 
iklim yüzünden bölge halkı olan Sahraviler su 
kaynaklarına yakın yerlere yerleşim kurmaktadır. 
Batı Sahra, 266.000 kilometrekare yüzölçümüne 
sahip büyük bir bölgedir ancak su sıkıntısı yaşan-
ması sebebiyle belli bölgelerde yerleşim vardır. Bu 
bölgeler Rio de Oro ve Saguia el Hamra bölgeleri-
dir ve en gelişmiş şehri ise Laayoune’dir. Batı 
Sahra’ya komşu olan ülkeler ise kuzey sınırında Fas 
(443 kilometre), kuzeydoğu sınırında Cezayir (42 
kilometre), doğu ve güney sınırında ise Moritan-
ya’dır (1561 kilometre). Batı sınırını Atlas Okyanu-
su oluşturmaktadır ve İspanya toprağı olan Kanarya 
Adaları ile kıyıdaştır. Bu özellikler sayesinde Batı 
Sahra jeopolitik olarak önem arz eden bir bölgedir. 
Batı Sahra’nın kıyı şeridi geniştir ve bu yüzden 
bölge halkının en önemli ekonomik faaliyeti balık-
çılıktır. Bunun yanında bölgede bulunan madenler 
fosfat2 ve demir bakımdan oldukça zengindir. Özel-
likle fosfat Batı Sahra’nın altınıdır ancak maden 
çıkarma, işleme veya satış işlemlerini Sahravi halkı 
yapamamaktadır. Bu durumun sebebi maden bölge-

lerinin Fas’ın kontrolünde olmasıdır. Batı Sahra 
demografik yapısını Batı Sahralılar yani Sahraviler, 
Araplar ve Araplaşmış Berberiler oluşturmaktadır. 
Yerel halk hem Arapça hem de kolonizasyon döne-
minin kalıntısı olarak İspanyolca konuşmaktadır.3 
Batı Sahra’nın nüfusu 567,000 olarak tahmin 
edilmekte, ancak bölgede dağınık yerleşim olması 
ve Cezayir mülteci kamplarında da Sahravilerin 
yaşaması kesin ve net bir nüfus sayısı vermeyi 
zorlaştırmaktadır (UN,Non-Self-Governing Territo-
ries,2021)
 
Tarihsel sürece bakıldığında bölge insanlık tarihi 
kadar eskidir ve bölgede geçmiş zamanlarda 
Fenikeliler, Romalılar ve İslam medeniyetleri varlık 
göstermiştir. Bölge halkı ise en çok İslam inancını 
ve kültürünü benimsemiştir. Bunun yanında çatış-
maların oluşumu açısından tarihsel kilometre taşı 
olarak sayılabilecek olaylar vardır. Avrupalılar ilk 
kez Portekizliler ile birlikte bu bölgeye ilgi duyma-
ya başlamıştır. İlk Portekizli kolonici yerleşimciler 
15.yüzyılda bölgeye gelmişlerdir ve ardından 
birçok Avrupalı ülke bu bölgeye koloni kurmaya 
devam etmiştir. 1884 yılında İspanya bu bölge 
üzerinde tam bir hegemonya kurmuştur ve Batı 
Sahra’yı kendi kolonisi haline getirmiştir. Bu bölge 
uzun yıllar İspanyol kolonisi olarak kalmıştır. 
Sahraviler ilk bağımsızlık hareketini 1906 yılında 
gerçekleşmiştir ancak bu ayaklanma etkili olama-
mıştır. 1934 yılında İspanya devleti Batı Sahra’yı 
İspanya’nın bir vilayeti (İspanyol Sahrası) olarak 
belirledi. 1956 yılında ise Fas bağımsızlığını kazan-
dı ve bir yıl sonra Batı Sahra bölgesi üzerinde hak 
iddia etmeye başladı. 1965 yılında Birleşmiş Millet-
ler Batı Sahra için dekolonizasyon çağrısında 
bulundu. 1970 yılında Sahravi halkı Laayoune 
kentinde kalabalık bir bağımsızlık gösterisi gerçek-
leştirdi fakat İspanyol Askeri Polisi eyleme çok sert 
karşılık verdi ve 40 Sahravi yaşamını yitirdi. Bu 
olay sonucunda Batı Sahra halkı müzakere yerine 
silahlı eylem kararı aldı.4

1973 yılında Batı Sahra’nın bağımsızlık mücadele-
sinin bayraktarı olacak Polisario Cephesi yerli 
Sahraviler tarafından kuruldu. 1975 yılı bölge için 
çok hareketli ve siyasi bir yıl olmuştur. İlk olarak 
Uluslararası Adalet Divanı Batı Sahra’nın kendi 
kaderini tayin etme hakkı olduğunu ilan etti ve 
ardından İspanyol hükümeti bölge için referandum 
yapılması kararını aldı. Bu referandum kararına 
karşı Fas Kralının (Kral 2.Hasan) çağrısı üzerine 
350.000 Fas vatandaşı Batı Sahra’ya “Yeşil Yürü-
yüş” gerçekleştirdi. Bu yürüyüş barışçıl ve silahsız 
bir şekilde yapıldığı için dünya kamuoyunda 
önemli bir yer buldu ancak Fas yürüyüşü bir ilhak 
aracı olarak kullanmıştır. Sivil bir eylem gibi göste-
rilen yürüyüş sonucunda Fas Batı Sahra’nın kuzey 
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günümüzde Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti-
nin merkezide Tindouf kampındadır. Polisario 
Cephesi, 1991 yılında imzalanan ateşkese kadar 
silahlı mücadelesini devam ettirmiş ancak Fas 
karşısında net bir üstünlük sağlayamamıştır. Birleş-
miş Milletlerin devreye girmesi ile taraflar arasında 
ateşkes sağlanmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletlerin 
referandum yapma kararına Polisario yani SADC 
çok olumlu karşılamıştır ama Fas tarafı bu referan-
dumu sürekli erteleme taraftarı olmuştur ve bu vaat 
edilen referandum halen yapılamamıştır. 2020 
yılının Kasım ayında ise bölgeden çatışma ortamı-
nın tansiyonun yükseltecek gelişmeler yaşanmıştır. 
İlk önce Fas Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı 
açıklamada, Polisario Cephesi’nin Batı Sahra'daki 
Gergarat tampon bölgesinde son zamanlarda 
yaşanan "tehlikeli provokasyona" karşı önlem 
almaya başladığını duyurdu. Bu açıklama üzerine 
Polisario Cephesi Fas ile 1991 yılında Birleşmiş 
Milletler himayesinde imzalanan ateşkes anlaşma-
sını iptal ettiğini açıkladı.9 Bu gelişmeler 1991 
yılında imzalanan ateşkesin bölgede halen bir barış 
ortamı sağlayamadığını göstermektedir. 

SONUÇ
Batı Sahra bölgesi hem jeopolitik açıdan hem de yer 
altı zenginlikleri açısından önemli bir bölgedir 
ancak bunun yanında yerel Sahravi halkı hem siyasi 
hem de ekonomik istikrarsızlık yaşamaktadır. Bu 
istikrarsızlığın en büyük nedeni ise 50 yıla yakın 
süren ve halen sürmekte olan çatışmalardır. Bölge-
nin çatışmalardan arınması gerekmektedir ancak 
Fas ile Polisario Cephesi’nin bir barış sürecine 
girebilmesi için hiçbir ülke veya uluslararası örgüt 
sorumluluk almamaktadır.  Bölge kendi kaderine 
bırakılmıştır. Krizi derinleştiren bir diğer faktör ise 
Fas’ın Arap ve Avrupa ülkelerinden destek görme-
sinin yanında Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti-
nin çok az ülke tarafından tanınması ve uluslararası 
arenada Fas devletine karşı yalnız bırakılmasıdır. 
Bölge için yeni adımlar atılmadığı sürece Batı 
Sahra’nın “kendisini idare edemeyen topraklar” 
statüsü Birleşmiş Milletler nezdinde değişmeyecek 
ve çatışmalar bölgeyi yıpratmaya devam edecektir. 
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sını iptal ettiğini açıkladı.9 Bu gelişmeler 1991 
yılında imzalanan ateşkesin bölgede halen bir barış 
ortamı sağlayamadığını göstermektedir. 

SONUÇ
Batı Sahra bölgesi hem jeopolitik açıdan hem de yer 
altı zenginlikleri açısından önemli bir bölgedir 
ancak bunun yanında yerel Sahravi halkı hem siyasi 
hem de ekonomik istikrarsızlık yaşamaktadır. Bu 
istikrarsızlığın en büyük nedeni ise 50 yıla yakın 
süren ve halen sürmekte olan çatışmalardır. Bölge-
nin çatışmalardan arınması gerekmektedir ancak 
Fas ile Polisario Cephesi’nin bir barış sürecine 
girebilmesi için hiçbir ülke veya uluslararası örgüt 
sorumluluk almamaktadır.  Bölge kendi kaderine 
bırakılmıştır. Krizi derinleştiren bir diğer faktör ise 
Fas’ın Arap ve Avrupa ülkelerinden destek görme-
sinin yanında Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti-
nin çok az ülke tarafından tanınması ve uluslararası 
arenada Fas devletine karşı yalnız bırakılmasıdır. 
Bölge için yeni adımlar atılmadığı sürece Batı 
Sahra’nın “kendisini idare edemeyen topraklar” 
statüsü Birleşmiş Milletler nezdinde değişmeyecek 
ve çatışmalar bölgeyi yıpratmaya devam edecektir. 
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kısmını kendi topraklarına katmıştır. Aynı yılın 
kasım ayında yapılan Madrid Anlaşması ile İspan-
yollar Batı Sahra’yı Fas ve Moritanya arasında 
paylaştırdı. 1975 yılından sonra ise Polisario 
Cephesi ile Fas uzun yıllar sürecek bir çatışma 
ortamına gireceklerdi.

POLİSARİO CEPHESİ VE ÇATIŞMANIN 
AKTÖRLERİ
Batı Sahra’da 1967 yılında Fas Krallığını uzak 
tutmak için kurulan ilk örgüt Genel Sahra Cemiyeti-
dir. Örgütün kurucu kadrosu 40 kişiden oluşmakta-
dır ancak cemiyet İspanyol desteği ile kurulmuştur 
ve bu yüzden Sahravi halkı bu örgüte destek verme-
miştir.5 Ardından 1973 yılında tam adı Frente Popu-
lar para la Liberacion de Sakiet el-Hamray Rio de 
Oro 6 olan Polisario cephesi kurulmuştur. Bu örgü-
tün kurulmasıyla birlikte Sahravi halkı silahlanma-
ya başlamıştır. Batı dünyası Polisario Cephesi ilk 
kurulduğu zaman Marksist-Leninist bir örgüt olarak 
algılamıştır ancak örgütün ideolojik temeli Muham-
med Sidi İbrahim Bassiri tarafından kurulan Tahrir 
Hareketine dayanmaktadır. Polisario Cephesi kurul-
duktan sadece on gün gibi kısa bir zaman içerisinde 
İspanyol polis kuvvetleri ile çatışmaya girmiş ve 
başarılı olmuştur. Bu olaydan tam iki yıl sonra ise 
İspanya bölgeyi dekolonizasyon kapsamında terk 
etmiştir ve bölgeyi Fas, Moritanya arasında paylaş-
tırmıştır. Bu paylaştırma kararına Cezayir Hüküme-
ti karşı çıkmasına rağmen Fas Batı Sahra’nın kuzey 
bölgelerini ilhak etmiştir. Aslında Polisario Cephe-

si, 1950 ile 1960 yılları arasında Cezayir’in Fransa 
ile yaptığı bağımsızlık mücadelesini örnek alan bir 
örgüt yapısı vardır. Bunun yanında bölgeye sınır 
komşusu olan Cezayir devleti Batı Sahra halkını 
antiemperyalist bir mücadele verdikleri için silah ve 
mühimmat yardımı yapmaktaydı (Sendler J. 1976).

Bölgenin paylaştırılmasına tepki olarak Polisario 
Cephesi 25 Şubat 1976 yılında Sahra Demokratik 
Arap Cumhuriyetinin (SDAC) kurulduğunu açıkla-
mıştır. Bölgede Polisario Cephesi özellikle güney 
cephesi olarak adlandırabileceğimiz Moritanya ile 
yapılan çatışmalarda büyük başarılar göstermiştir. 
Moritanya devleti gerilla taktikleri ile savaşan 
Polisario Cephesine karşı düzenli ordulara karşı 
kullanılan yöntemler ile mücadele etmek istemiştir 
ancak başarılı olamamıştır. 3 yıla yakın süren çatış-
malar sonucunda Moritanya Polisario Cephesi ile 
anlaşma imzalamış ve bu anlaşma sonucunda Mori-
tanya Batı Sahra bölgesinde hak talep ettiği toprak-
lardan vazgeçmiştir. 1979 yılında imzalanan anlaş-
ma sonrası dönemde ise Moritanya ile Sahra 
Demokratik Arap Cumhuriyeti arasında ilişkiler 
oldukça olumlu ilerlemektedir ve günümüzde 
Polisario Cephesini desteklemektedir.

Kuzey cephesinde yaşanan çatışmalar çok daha 
şiddetliydi. Savaşın ilk zamanlarında Fas ordusu 
Polisario Cephesi’nin uyguladığı gerilla savaşına 
karşı hızlı askeri manevralar yapamamıştır. Ardın-
dan çatışmaların yoğunluğu giderek artış göstermiş-
tir ve bu durum her iki tarafın kayıplarını artmıştır. 
İlerleyen dönemde ise Fas hem ilerleme kaydetme-
ye başlamıştır hem de Moritanya’nın çekildiği 
toprakları ilhak etmiştir. Bir de tüm bunlar olurken 
Fas devleti Çin Seddi’nden sonra en büyük ikinci 
duvar olan Fas Duvarını (Batı Sahra Duvarı veya 
Utanç Duvarı) 1980 ile 1987 yılları arasında inşa 
etmiştir. Bu duvarın yapım amacı ise Polisario ile 
Fas bölgelerini birbirinden ayrı tutmak ve Polisario 
Cephesinin gücünü azaltmaktır.7

Çatışmalar devam ederken SADC 1980 yılında 
siyasi bir manevra gerçekleştirdi ve Afrika İşbirliği 
Teşkilatına tam üyelik başvurusu yaptı.8  Bir yıl 
sonra SADC 45 ülke tarafından tanındı (Tanıyan 
ülkelerin çoğu Latin Amerika ve Afrika ülkeleri-
dir.). 1982 yılında ise SADC Afrika İşbirliğine 
kabul edildi bundan iki yıl sonrada Fas kurucuların-
dan olduğu Afrika İşbirliği Teşkilatı üyeliğini 
askıya aldığını açıklamıştır (Fas, Afrika İşbirliği 
Teşkilata 2017 yılında geri dönmüştür.) Fas’ın 
yaptığı duvar ve ilhak sonucunda Polisario güney 
cephesinde olduğu gibi başarılı olamamıştır ve Batı 
Sahra topraklarının çoğu Fas yönetimine geçmiştir. 
Bu ilhak sonuncunda birçok Batı Sahralı Ceza-
yir’de bulunan mülteci kamplarına yerleşmiştir ve 
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Batı Sahra bölgesi Atlas Okyanusu ve Sahra 
Çölü’nün arasında kalan bölgedir. Bölgede yaşayan 
halka ise Sahravi (Sahralı) denilmektedir. Bölge yer 
üstü kaynaklar bakımından oldukça yetersizdir 
ancak yer altı kaynakları özellikle fosfat bakımın-
dan oldukça zengindir. Afrika kıtasının kuzeybatı-
sında kalan bu coğrafya günümüzde çözümlenmeyi 
bekleyen bir sınır çatışmasına ev sahipliği yapmak-
tadır. Bölge üzerinde hem Fas Krallığı hem de 
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADC) hak 
talep etmektedir ve bu durum iki devlet arasında bir 
uzlaşma sağlanmasını engellemektedir. Bu sorun, 
İspanya’nın dekolonizasyon politikasını diğer 
koloni bölgelerine göre Batı Sahra bölgesinde 
uygulamakta gecikmesi ve bölgede yaşayan Batı 
Sahra halkının bağımsızlık taleplerini yok sayma-
sından kaynaklanmıştır. İspanya’nın yayılmacılığı 
sonucunda bölge 1884 ile 1975 yılları arasında 
İspanyol hegemonyası altında kalmıştır ve bu 
kolonici tutumun bölgede yaşayan Batı Sahra halkı 
üzerinde hem sosyolojik hem de kültürel etkisi 
olmuştur. 1975 yılında yapılan Madrid Anlaşması 
ile İspanya bölgeden çıkmıştır ve kendisinin terk 
ettiği bölgeleri halihazırda bağımsızlık talebi olan 
Batı Sahra halkına vermek yerine Fas ve Moritanya 
devletleri arasında paylaştırmıştır. Bu anlaşma 
sonucu Batı Sahra halkı direnişe başlamış ve günü-
müze kadar sürecek çatışmaların fitili ateşlenmiştir. 
Birleşmiş Milletler ise Batı Sahra’yı halen “kendisi-
ni idare edemeyen topraklar” statüsünde görmekte 
ve Afrika kıtasında son kalan sömürge yönetimi 
olarak kabul etmektedir.1

BATI SAHRA’NIN COĞRAFYASI VE TARİH-
SEL GELİŞİMİ
Batı Sahra bölgesi çöllerden oluşmaktadır ve bu 
iklim yüzünden bölge halkı olan Sahraviler su 
kaynaklarına yakın yerlere yerleşim kurmaktadır. 
Batı Sahra, 266.000 kilometrekare yüzölçümüne 
sahip büyük bir bölgedir ancak su sıkıntısı yaşan-
ması sebebiyle belli bölgelerde yerleşim vardır. Bu 
bölgeler Rio de Oro ve Saguia el Hamra bölgeleri-
dir ve en gelişmiş şehri ise Laayoune’dir. Batı 
Sahra’ya komşu olan ülkeler ise kuzey sınırında Fas 
(443 kilometre), kuzeydoğu sınırında Cezayir (42 
kilometre), doğu ve güney sınırında ise Moritan-
ya’dır (1561 kilometre). Batı sınırını Atlas Okyanu-
su oluşturmaktadır ve İspanya toprağı olan Kanarya 
Adaları ile kıyıdaştır. Bu özellikler sayesinde Batı 
Sahra jeopolitik olarak önem arz eden bir bölgedir. 
Batı Sahra’nın kıyı şeridi geniştir ve bu yüzden 
bölge halkının en önemli ekonomik faaliyeti balık-
çılıktır. Bunun yanında bölgede bulunan madenler 
fosfat2 ve demir bakımdan oldukça zengindir. Özel-
likle fosfat Batı Sahra’nın altınıdır ancak maden 
çıkarma, işleme veya satış işlemlerini Sahravi halkı 
yapamamaktadır. Bu durumun sebebi maden bölge-

lerinin Fas’ın kontrolünde olmasıdır. Batı Sahra 
demografik yapısını Batı Sahralılar yani Sahraviler, 
Araplar ve Araplaşmış Berberiler oluşturmaktadır. 
Yerel halk hem Arapça hem de kolonizasyon döne-
minin kalıntısı olarak İspanyolca konuşmaktadır.3 
Batı Sahra’nın nüfusu 567,000 olarak tahmin 
edilmekte, ancak bölgede dağınık yerleşim olması 
ve Cezayir mülteci kamplarında da Sahravilerin 
yaşaması kesin ve net bir nüfus sayısı vermeyi 
zorlaştırmaktadır (UN,Non-Self-Governing Territo-
ries,2021)
 
Tarihsel sürece bakıldığında bölge insanlık tarihi 
kadar eskidir ve bölgede geçmiş zamanlarda 
Fenikeliler, Romalılar ve İslam medeniyetleri varlık 
göstermiştir. Bölge halkı ise en çok İslam inancını 
ve kültürünü benimsemiştir. Bunun yanında çatış-
maların oluşumu açısından tarihsel kilometre taşı 
olarak sayılabilecek olaylar vardır. Avrupalılar ilk 
kez Portekizliler ile birlikte bu bölgeye ilgi duyma-
ya başlamıştır. İlk Portekizli kolonici yerleşimciler 
15.yüzyılda bölgeye gelmişlerdir ve ardından 
birçok Avrupalı ülke bu bölgeye koloni kurmaya 
devam etmiştir. 1884 yılında İspanya bu bölge 
üzerinde tam bir hegemonya kurmuştur ve Batı 
Sahra’yı kendi kolonisi haline getirmiştir. Bu bölge 
uzun yıllar İspanyol kolonisi olarak kalmıştır. 
Sahraviler ilk bağımsızlık hareketini 1906 yılında 
gerçekleşmiştir ancak bu ayaklanma etkili olama-
mıştır. 1934 yılında İspanya devleti Batı Sahra’yı 
İspanya’nın bir vilayeti (İspanyol Sahrası) olarak 
belirledi. 1956 yılında ise Fas bağımsızlığını kazan-
dı ve bir yıl sonra Batı Sahra bölgesi üzerinde hak 
iddia etmeye başladı. 1965 yılında Birleşmiş Millet-
ler Batı Sahra için dekolonizasyon çağrısında 
bulundu. 1970 yılında Sahravi halkı Laayoune 
kentinde kalabalık bir bağımsızlık gösterisi gerçek-
leştirdi fakat İspanyol Askeri Polisi eyleme çok sert 
karşılık verdi ve 40 Sahravi yaşamını yitirdi. Bu 
olay sonucunda Batı Sahra halkı müzakere yerine 
silahlı eylem kararı aldı.4

1973 yılında Batı Sahra’nın bağımsızlık mücadele-
sinin bayraktarı olacak Polisario Cephesi yerli 
Sahraviler tarafından kuruldu. 1975 yılı bölge için 
çok hareketli ve siyasi bir yıl olmuştur. İlk olarak 
Uluslararası Adalet Divanı Batı Sahra’nın kendi 
kaderini tayin etme hakkı olduğunu ilan etti ve 
ardından İspanyol hükümeti bölge için referandum 
yapılması kararını aldı. Bu referandum kararına 
karşı Fas Kralının (Kral 2.Hasan) çağrısı üzerine 
350.000 Fas vatandaşı Batı Sahra’ya “Yeşil Yürü-
yüş” gerçekleştirdi. Bu yürüyüş barışçıl ve silahsız 
bir şekilde yapıldığı için dünya kamuoyunda 
önemli bir yer buldu ancak Fas yürüyüşü bir ilhak 
aracı olarak kullanmıştır. Sivil bir eylem gibi göste-
rilen yürüyüş sonucunda Fas Batı Sahra’nın kuzey 

günümüzde Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti-
nin merkezide Tindouf kampındadır. Polisario 
Cephesi, 1991 yılında imzalanan ateşkese kadar 
silahlı mücadelesini devam ettirmiş ancak Fas 
karşısında net bir üstünlük sağlayamamıştır. Birleş-
miş Milletlerin devreye girmesi ile taraflar arasında 
ateşkes sağlanmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletlerin 
referandum yapma kararına Polisario yani SADC 
çok olumlu karşılamıştır ama Fas tarafı bu referan-
dumu sürekli erteleme taraftarı olmuştur ve bu vaat 
edilen referandum halen yapılamamıştır. 2020 
yılının Kasım ayında ise bölgeden çatışma ortamı-
nın tansiyonun yükseltecek gelişmeler yaşanmıştır. 
İlk önce Fas Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı 
açıklamada, Polisario Cephesi’nin Batı Sahra'daki 
Gergarat tampon bölgesinde son zamanlarda 
yaşanan "tehlikeli provokasyona" karşı önlem 
almaya başladığını duyurdu. Bu açıklama üzerine 
Polisario Cephesi Fas ile 1991 yılında Birleşmiş 
Milletler himayesinde imzalanan ateşkes anlaşma-
sını iptal ettiğini açıkladı.9 Bu gelişmeler 1991 
yılında imzalanan ateşkesin bölgede halen bir barış 
ortamı sağlayamadığını göstermektedir. 

SONUÇ
Batı Sahra bölgesi hem jeopolitik açıdan hem de yer 
altı zenginlikleri açısından önemli bir bölgedir 
ancak bunun yanında yerel Sahravi halkı hem siyasi 
hem de ekonomik istikrarsızlık yaşamaktadır. Bu 
istikrarsızlığın en büyük nedeni ise 50 yıla yakın 
süren ve halen sürmekte olan çatışmalardır. Bölge-
nin çatışmalardan arınması gerekmektedir ancak 
Fas ile Polisario Cephesi’nin bir barış sürecine 
girebilmesi için hiçbir ülke veya uluslararası örgüt 
sorumluluk almamaktadır.  Bölge kendi kaderine 
bırakılmıştır. Krizi derinleştiren bir diğer faktör ise 
Fas’ın Arap ve Avrupa ülkelerinden destek görme-
sinin yanında Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti-
nin çok az ülke tarafından tanınması ve uluslararası 
arenada Fas devletine karşı yalnız bırakılmasıdır. 
Bölge için yeni adımlar atılmadığı sürece Batı 
Sahra’nın “kendisini idare edemeyen topraklar” 
statüsü Birleşmiş Milletler nezdinde değişmeyecek 
ve çatışmalar bölgeyi yıpratmaya devam edecektir. 
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