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Однос Југославије према уједињењу Египта
и Сирије у Уједињену Арапску Републику
АПСТРАКТУМ: Уједињење Египта и Сирије у Уједињену Арапску Републику (УАР), у фебруару 1958, изискивало је и званично
изјашњавање дипломатског кора и највишег државног врха Југославије о овом догађају. Чиме је оно све биле условљено, како су
југословенски спољнополитички делатници постепено обликовали став о стварању нове државе на Блиском истоку и како су
га, када и на који начин званично обзнанили јавности, успевши
да, при том, очувају и утврде политичке позиције Југославије на
блискоисточном подручју бременитом бројним изукрштаним интересима разних међународних фактора, описано је на наредним
страницама рада.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, Египат, Сирија, Уједињена Арапска Република (УАР), Блиски исток, Хладни рат, панарапско уједињење, југословенска дипломатија, ванблоковска политика, Јосип
Броз Тито
Блиски исток уочи стварања УАР
Догађаји који су водили ка уједињењу Египта и Сирије у заједничку
државу, Уједињену Арапску Републику,1 додатно су узбуркали узаврелу ат-
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О реакцијама и активностима југословенских спољнополитичких делатника поводом
чина уједињења Египта и Сирије у Уједињену Арапску Републику сведочи архивска
грађа похрањена у Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике
Србије у оквиру Политичке архиве за 1958. годину за државе Египат, Југославија, Сирија/Судан, САД, СССР и УАР (ДА МСП РС, ПА, 1958, Египат, Југославија, Сирија/
Судан, САД, СССР, УАР). Значајан извор за ову тему представља и грађа у Архиву Југославије, фонд 837, Кабинет Председника Републике (АЈ, Ф (837), КПР). Важну допуну
овим изворима пружају и чланци публиковани у дневном листу Борба у периоду јануар–фебруар 1958, као и чланци у специјализованој периодичној публикацији Међународна политика објављивани током исте године. Домаћа историографија до сада није
посвећивала посебну пажњу овој теми, мада је доста радова посвећено блискоисточној
политици Југославије у периоду који је претходио египатско-сиријском уједињењу. Ту
спадају следећи радови: Vladimir Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok. Stvaranje
jugoslovenske bliskoistočne politike 1946–1956 (Beograd: Institut za savremenu istoriju,
2007); Александар Животић, Југославија и Суецка криза (Београд: Институт за новију
историју Србије, 2008). Значајан допринос разумевању међународног контекста теме
овог чланка пружиле су следеће публикације: Dragan Bogetić, Nova strategija jugoslo-
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мосферу у међународним односима разних интересената који су се борили
за доминацију над подручјем Блиског истока.2 Још једном у хладноратовској
ери, то одвајкада трусно подручје, постало је поприште разних изукрштаних
геополитичких интереса бројних међународних фактора. На њему су се сучељавали: хладноратовски интереси сила два супротстављена блока, колонијални интереси некадашњих великих метропола и интереси арапских држава
– представница различитих концепција арапског уједињења, често и самих
међу собом супротстављених.
Најмоћније западноблоковске силе покушавале су да посредством својих пактовских политика укључе Египат и Сирију, па и читаво блискоисточно
подручје, у своју интересну сферу. Насупрот њима, најутицајније источно-

2

venske spoljne politike 1956–1961 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006); Spoljna
politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova, ur. Slobodan Selinić, (Beograd: Institut za
noviju istoriju, 2008); Vladimir Petrović, Titova lična diplomatija. Studije i dokumentarni
prilozi (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010); Dubravka Stojanović, Rađanje globalnog sveta 1880–2015. Vanevropski svet u savremenom dobu (Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015). Од стране литературе потребно је истаћи дела: Џон Луис Гедис,
Хладни рат. Ми данас знамо (Београд: Clio, 2003); Od Arne Vestad, Globalni Hladni
rat. Intervencije u Trećem svetu i oblikovanje našeg doba (Beograd: Arhipelag, 2011); Михаил Гелер и Некрич Александар, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза,
(Подгорица: ЦИД, 2000); Масимо Кампанини, Историја Средњег истока (1789–2006),
(Београд: Clio 2011); Историја Африке. Од прапочетака до независности, приредили:
Ф. Куртен, С. Фајерман, Л. Томпсон, Ј. Вансина, (Београд: Clio, 2005); Алберт Хурани,
Историја арапских народа, (Београд: Clio, 2016).
У Југославији је након Другог светског рата био доминантан термин Средњи исток, као
шири појам, и Блиски исток, као знатно ужи појам. Средњи исток је запремао простор
од Индије до Средоземног мора и садржао је простор Блиског истока, који је обухватао
Турску и арапске државе у појасу Средоземног мора. Према одредници из југословенске Војне енциклопедије, Блиски исток је политичко-географски појам и назив за подручје које обухвата део југозападне Азије и североисточне Африке. Он у ужем смислу
обухвата: Турску, Сирију, Либан, Израел, Јордан, Кипар, Египат, Саудијску Арабију и
остале земље Арабијског полуострва, а у ширем још Ирак и Судан. За исто подручје
проширено Ираном, Авганистаном и Пакистаном најчешће се, према истом извору,
употребљавао назив Средњи исток, у који су, према шеми ОУН-а, спадале још и Грчка,
Либија и Етиопија. Треба имати у виду да је појам Блиски исток неретко био другачије
сагледаван у светским оквирима. Под тим термином се, у ширем смислу, подразумевао
читав османски посед у Европи и Азији. У ужем смислу, овим појмом се означавала
територија насељена арапским становништвом од Арабијског полуострва до реке Алепо. Временом се јавило размимоилажење у тумачењу термина. У Великој Британији се
до Првог светског рата израз Блиски исток користио за Балкан и Отоманско царство,
а Средњи исток за Персију, Авганистан и централну Азију. Нестанком Османског царства, израз Средњи исток почео се односити на територију насељену арапским становништвом и Турску. Спорадично се користио и израз Левант, који се, иако је понекад
укључивао и део Египта, најчешће односио на источну обалу Средоземља, односно
данашње државе Сирију, Либан и Израел. V. Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok...,
25–26, фуснота 20; М. Кампанини, н. д., 18.
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блоковске силе су настојале да ове територије припоје свом лагеру. Свака
страна служила се својим средствима за постизање речених циљева. Западноблоковска страна, предвођена САД, чинила је то, осим повременим давањима кредита земљама блискоисточне регије за које је била заинтересована,
и системом војно-одбрамбених пактова (НАТО, МЕТО и СЕАТО пакт).3 Они
су требали да заједно чине целину и буду својеврстан „санитарни кордон“
према надирућем комунизму из СССР-а.4 Када тај начин деловања није више
био довољно делотворан, прокламована је Ајзенхауерова доктрина. Она је
заговарала да се пренаглим повлачењем колонијалних сила са простора Блиског истока створио „вакуум моћи“, који треба заштитити, чак и употребом
оружаних америчких снага, како би се „обезбедио и заштитио територијални
интегритет и политичка независност нација које су тражиле такву помоћ против оружане агресије било које нације под контролом међународног комунизма“.5 Источноблоковска страна, предвођена СССР-ом, ослањала се на уплив
у регион путем давања војно-економске и техничке подршке.6 Потпомагала
је и деловање комунистичких партија у земљама блискоисточног подручја,
при чему је посебан значај придаван Сирији као земљи у којој је локална КП

3

4
5
6

НАТО пакт, основан 1949. године. Државе оснивачи: Белгија, Луксембург, Холандија,
Канада, Данска, Норвешка, Француска, Велика Британија, Италија, САД. Током педесетих година приступиле су му: Грчка (1952), Турска (1952) и Западна Немачка (1955).
„Северноатлантски пакт“, Мала енциклопедија Просвета. Општа енциклопедија, II,
(Београд: 19783), 172; СЕАТО пакт – азијска варијанта НАТО пакта. Формиран је септембра 1954. у Манили, престоници Филипина. Чиниле су га: 1. три азијске државе:
Пакистан, Тајланд и Филипини; 2. три главне западне силе: САД, Велика Британија и
Француска; 3. чланице Британске заједнице народа, али и АНЗУС пакта: Аустралија и
Нови Зеланд. Посредством овог пакта САД су повезивале карике својих војних савеза
од крајњег севера Европе до крајњег југа Азије. На самом блискоисточном подручју
функционисао је западни војно-одбрамбени МЕТО пакт, називан још и Багдадски пакт
или Турско-ирачки пакт. Формирале су га Турска и Ирак 24. фебруара 1955. у Багдаду.
Учиниле су то под утицајем Велике Британије, која је посредством њега желела да заустави или бар ослаби талас револуционарних, национално-ослободилачких покрета
на Блиском истоку и која му је и сама приступила током 1955. године. Исте године,
Пакту су приступили Пакистан и Иран. САД формално нису биле његов члан, али су
приступиле његовим органима, Економском савету и Војном комитету, и издашно су
га економски помагале. Багдадски пакт је поделио арапски свет, јер најважније земље,
попут Египта, нису желеле да му се прикључе, сматрајући да је он израз колонијалних
и империјалних интереса Запада у регији. D. Bogetić, Nova strategija jugoslovenske spoljne politike..., 251–252; M. Кампанини, н. д., 103–104.
D. Bogetić, Nova strategija jugoslovenske spoljne politike...., 251.
Џ. Л. Гедис, н. д., 247, 255; O. А Vestad, n. d., 169–170.
Giussepe Boffa, Povijest Sovjetskog Saveza, II (Od domovinskog rata do položaja druge velesile. Staljin i Hruščov 1941–1964), (Opatija: Otokar Keršovani, 1976), 389–390; М. Гелер
и Н. Александар, н. д., 528.
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имала нарочит утицај.7 Посредством ње, стварана је основа за дубљи продор
СССР-а у регион, што би имало за исход остварење давно сањаног сна Москве – изласка на топло медитеранско море.
С друге стране, некадашње колонијалне силе настојале су да очувају
слабашне остатке своје некадашње политичке моћи у блискоисточном региону. Британија је покушавала да задржи утицај у својој бившој колонији са
престоницом на обали Нила. Бранила је на тај начин сопствени стратешки
интерес – очување доминације над Суецким каналом и Црвеним морем као
путевима који су је водили до њеног „дијаманта у круни империје“ – Индије.8
Француска се, такође, није лако одрицала своје контроле над Каналом за чији
је настанак била заслужна.9 Премда већ 40-их година XX века истиснута са
територије Сирије,10 тешко је напуштала своје позиције на Блиском истоку.

7

8

9

10

На овај моменат указују анализе бројних југословенских спољнополитичких делатника
– савременика догађаја. Он представља сталан фактор на који се указује у припремним
материјалима за политичке разговоре југословенских са тамошњим званичницима, чак
и у оним насталим по стварању УАР. Речити пример наведеног је монографија о УАР
настала за потребе једног од путовања Јосипа Броза Тита у УАР децембра 1958. АЈ, Ф
(837), КПР I–2/11-1, Пут Јосипа Броза Тита у УАР 5. XII 1958, Информативно политички материјал, Монографија о УАР; Сирија је 1957. потписала са Москвом економски и
војни уговор. D. Stojanović, n. d., 267.
Велика Британија је успоставила свој протекторат у Египту 1882. године, али је и даље
признавала Османско царство као стварног суверена на његовом тлу. Британска контрола над Египтом остала је незванична све док Османско царство није ушло у Први
светски рат на страни Немачке. Британија је непосредну управу над Египтом поверила
низу локалних монарха, који су били под њеним утицајем. Године 1922. издала је декларацију којом је признала Египат као независну и суверену државу. Но, то признање
било је више формалне природе. Своје политичке интересе Британија је заштитила
уговором из 1936. године. Такво стање задржало се све до 1952. када је изведен војни
удар. Тада је укинута монархија и створена република у којој је власт преузео Револуционарни савет на чијем челу се налазио млади официр Гамал Абдел Насер. Историја
Африке, 609–610, 617, 658, 661; D. Stojanović, n. d., 39, 148–149, 265.
Суецки канал је прокопан 1869. заједничким залагањем Француске и Велике Британије. Д. Стојановић, н. д., 39. Француска је зато уложила велике напоре да очува свој
утицај над њим након што је египатски премијер Гамал Абдел Насер објавио национализацију Канала. Били су то и дипломатски и војни напори. Tatjana Lečić, „Jugoslavija i
SAD u svetlu hladnoratovskih kriza“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961..., 298–299.
Нестанком Османског царства и потписивањем мира са Турском у Севру 6. јануара
1920, Сирија је припала Француској. Према одредбама Лиге народа, она је требало да
успостави мандат све док сиријско становништво не достигне зрелост за стварање и
руковођење независном државом. Међутим, у марту 1920. делегати из читаве Сирије
прогласили су у сиријском конгресу независну краљевину. Тако је створена Велика
Сирија, која је изазвала револт Француске. У јулу 1920. француске снаге су окупирале
Дамаск, сиријског краља отерале у изгнанство и елиминисале ову арапску краљевину.
Француска доминација је окончана 1946. када је Сирија стекла независност и постала
чланица Уједињених нација. D. Stojanović, n. d., 95, 267.
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Ипак, на то је све више била приморавана током наредне декаде, не би ли концентрисала снаге за заштиту својих интереса у земљама Магреба.
Насупрот колонијалним и хладноратовским интересима великих сила,
јављале су се тежње за ослобођењем арапских народа од стране доминације
и њиховим заједничким међународним деловањем. Њихов израз огледао се у
деловању Арапске лиге,11 али и у тежњама за панарапским уједињењем, чији
су заговорници често имали у виду различите, понекад сасвим опречне концепције за реализацију те идеје.12
У тако сложеним околностима, у утакмицу за остварење утицаја у блискоисточном простору укључивала се и Југославија. Она је покушавала да
учврсти своје раније стечене позиције у блискоисточном региону13 и да у зе11

12

13

Арапска лига – организација основана 22. марта 1945. која је окупљала арапске народе
и израстала у значајан међународни инструмент. Одмах по оснивању приступили су
јој: Египат, Саудијска Арабија, Ирак, Сирија, Либан, Јемен и Јордан. Касније су јој се
прикључили: Либија (1953), Судан (1956), Тунис и Мароко (1958). „Арапска лига“, Мала енциклопедија Просвета..., I, 89.
Иако се и раније спорадично јављала национална самосвест арапских народа, као систематично замишљена идеја способна да надахне политичке покрете јавила се тек
последње две деценије пред освит Првог светског рата. У пуном замаху била је 50-их
и 60-их година XX века, а нарочити подстицај јој је давала партија БААС која је оформљена у Сирији. Та партија је пропагирала да постоји једна арапска нација која има
право да живи у једној арапској држави и да је та нација обликована током своје дуге
историје уз помоћ исламске вере коју је створио пророк Мухамед и друштва у коме је
она отелотворена. Проповедала је да њено историјско искуство не припада само Арапима муслиманима, већ свим Арапима који га сматрају својим на основу чега тврде да
имају специјалну мисију у свету и право на независност и на јединство. Средином педесетих, утицај БААС партије се, сем Сирије, раширио у суседним земљама – Либану,
Јордану и Ираку и у земљама Арабијског полуострва. БААС је учествовала у покрету
који је довео до формирања УАР 1958. године. Тако је допринела почетку остваривања
панарапског уједињења, које је од средине 50-их година здушно заговарао египатски
лидер Насер. Он је почео да посматра Египат као део арапског света и његовог природног предводника. Као достојан египатски ривал у борби за водећу улогу у арапском
свету, наметао се Ирак. То ривалство имало је дубоке корене у историјском развитку
арапских народа. Наиме, престоница арапског царства је у VII веку премештена из
Медине у Дамаск, чиме је Сирија постала центар муслиманског халифата (халифе – наследници пророка Мухамеда). Сирију је као центар муслиманског халифата заменио
Ирак, где је крајем VIII и почетком IX века основана нова престоница Багдад. У Сирији
и Египту, међутим, остала су јака упоришта политичке моћи. Због тога су у X веку и
каирски и багдадски владар тврдили да полажу право на халифат. Тада је исламски свет
подељен на три шире регије: 1. Иран, територију иза реке Аму Дарје и јужни Ирак – ту
је главни центар моћи био у Багдаду; 2. Египат, Сирију и западну Арабију – центар ове
регије налазио се у Каиру; 3. земље на западу Африке и муслимански делови Шпаније
познати као Андалузија – на њиховом подручју није постојао јединствен центар моћи.
А. Хурани, н. д., 64, 70–72, 127–128, 375, 477–479.
О томе више у: V. Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok...; Aleksandar Životić, „Jugoslavija i Bliski istok“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961..., 483–496.
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мљама тог подручја прошири утицај ванблоковског концепта спољне политике, који је стидљиво почела да наговештава још 1953, а отвореније и одлучније у наредним годинама.14 За такву активност добре основе пружали су јој
контакти са лидером веома утицајне земље ове регије, египатским државником Гамалом Абделом Насером, остварени током 1955. и 1956. године.15 Од
велике помоћи у том настојању био је и углед који је стекла својим активним
ангажманом у окончању Суецке кризе 1956. године.16 Ослањајући се на та
преимућства, али и имајући у виду сложеност међународних односа у којима је свака промена, а поготово стварање нове државе, значила тектонске
потресе за завађени хладноратовски свет, Југославија је пратила сва збивања
у вези са настанком УАР. Чинила је то са циљем да правовремено и на прави
начин иступи по том питању и тако извуче за себе највећу спољнополитичку
корист.

14

15

16

Током јесени 1953. југословенски представници су отпочели први конкретне преговоре
о испорукама војне опреме армијама Трећег света. Bojan Dimitrijević, „Jugoslavija i NATO 1951–1958. Skica intenzivnih vojnih odnosa“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961...,
269. Већ 1954. југословенски званичници су угостили бурманског министра иностраних послова и етиопског цара. Крајем те и почетком наредне године Тито је био у посети Индији и Бурми, а на повратку посетио је и египатског лидера Насера. Уследила је
још динамичнија политика размене највиших државних посета између Југославије и
земаља Трећег света. Више о томе у: Владимир Петровић, „Југословенска самит-дипломатија“, Југословенска дипломатија 1945–1961, Зборник радова, (Београд: Институт за
новију историју Србије, 2012), 31–47.
О значају посете југословенског председника Јосипа Броза Тита египатском лидеру
Насеру крајем 1955. и почетком 1956. сведочили су и одјеци овог догађаја. Више о овој
Титовој посети у: V. Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok...,119–123. Приликом ове
посете Насер је дао назнаке своје политичке оријентације коју је најсажетије представио реченицом: „Нехру са својих 360 милиона становника може себи дозволити да буде
сасвим сам. Ја са својих 20 милиона морам да се повежем са својим суседима.“ Драган
Богетић, Љубодраг Димић, Београдска конференција несврстаних, (Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, 2013), 33–34. Посебан значај имала је Насерова посета
Титу у лето 1956. која се претворила у трипартитно заседање на Брионима тројице веома утицајних државника са три различита континента: Јосипа Броза Тита из Европе,
Гамала Абдела Насера из Африке и Џавахарлала Нехруа из Азије. V. Petrović, Titova
lična diplomatija..., 134.
Ангажман Југославије у окончању Суецке кризе био је вишедимензионалан. Она је дала пун допринос политичким и дипломатским активностима усмереним на разрешење
спора, али ништа мање значајни нису били ни војни ангажман (остварен деловањем
њених јединица у саставу мировних формација Уједињених нација), економски допринос и медијски ангажман (који је подразумевао заступање ставова египатске владе у
југословенским медијима и, посредством њих, афирмацију египатске политике у светским медијима). A. Животић, Југославија и Суецка криза, 317. Више о теми учешћа
Југославије у Суецкој кризи консултовати цитирано дело.
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Вести о догађањима у вези са настанком УАР
из пера југословенских дипломата
Југословенска дипломатија је још поткрај 1957. године мапирала значајна дешавања на блискоисточном подручју, која су била у блиској спрези са
настанком нове државе – УАР. Допис југословенског посланика у Вашингтону Леа Матеса, упућен последњих децембарских дана 1957. Државном секретаријату за иностране послове Федеративне Народне Републике Југославије (ДСИП-у ФНРЈ), наговештавао је поновно покретање питања разрешења
арапско-израелског спора у смислу разграничења и репатриције на бази одлука Организације уједињених нација (ОУН) из 1947. године.17
Будући да се Израел утискивао, попут клина, међу арапске земље, спутавајући на тај начин могућност њихове потпуне интеграције и остварење
сна египатског лидера Гамала Абдела Насера да се наметне као неспорни
вођа уједињеног арапског света, било је то питање које је стајало у вези са
формирањем египатско-сиријске уније. Да су слична размишљања била присутна већ у свести савременика догађаја о којима је реч, налазимо потврду у
допису југословенског амбасадора у Каиру Јосипа Ђерђе од 4. јануара 1958.
Он је указивао надлежнима у Београду на изјаву коју је Насер дао либанском
листу Ал Кифаах. Новинар тог листа га је, инспирисан резолуцијом о Палестини донетој на недавно одржаној Афро-азијској конференцији солидарности,18 упитао: „Да ли су Арапи довољно јаки да ликвидирају Израел, уколико
би он добио решење на бази одлука ОУН-а из 1947. године, уколико би опет
развио агресију на Арапе?“ Према Ђерђином допису: „Насер није одговорио
директно, већ је изнео да он рачуна са сигурношћу са пресијом Израела у блиској или даљој будућности, и да зато чини све, да би се војнички што боље
припремио за тај случај.“ Било је то треће по реду питање у парафразираном
Ђерђином допису, које се, очигледно, већ тада стидљиво повезивало са два
питања која су му претходила у истом интервјуу, а која је касније и званична
југословенска дипломатија стално доводила у везу. Прво од та два питања тицало се „федерације Египта и Сирије“ за коју је, према Ђерђиним наводима,
Насер изразио уверење да ће „пре завршетка ове године (1958. – прим. Ј. М.)
та сарадња постати реалност.“ Одмах до њега, Ђерђа је забележио и једну
од својих првих констатација која се тицала египатско-сиријског уједињења.
Она се односила на тежњу каирских званичника да формирањем заједничке
државе одврате Сирију од тешњег везивања са СССР-ом и да тако избегну ње17

18

ДА МСП РС, ПА, 1958, САД, фасцикла (ф-) 107, досије (дос.) 1, документ 4456, Допис
Леа Матеса – Државном секретаријату иностраних послова ФНРЈ (ДСИП-у), Вашингтон, 27. XII 1957.
Поменута конференција је одржана 1. јануара 1958. ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф130, дос. 1, 45157, Преглед догађаја за месец јануар 1958.
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но даље удаљавање од Египта. Друго питање цитираног интервјуа односило
се на проширење пројектоване египатско-сиријске федерације. „Насер (је) допустио могућност, да (јој) се и Ирак прикључи (...) уколико би се ослободио
Багдадског пакта и уговора са В(еликом) Б(ританијом) од 1955.“ То питање је
„изван области практичне политике, али његово постављање на овакав начин
данас претставља добар потез и добру политику према Ираку и према Багдадском пакту“, додао је Ђерђа.19
Пратећи развој догађаја на уоченој линији јачања панарапске политике
– која је озбиљно претила да угрози интересе Источног блока, отимајући му
Сирију из „чврстог загрљаја“, а још више интересе Запада, доводећи у питање делотворност његове пактовске политике и претећи да угрози и његов
извор снабдевања нафтом у Ираку – Ђерђа је обавештавао о реакцијама великих сила на сложене догађаје у блискоисточном региону. Он је већ 10. јануара
1958. упутио допис у ДСИП-у о доласку Кабота Лоџа у Каиро. Лоџ је требало
да, на основу ранијих разговора вођених између два министра иностраних послова, египатског Махмуда Фавзија и америчког Џона Далса, настави разговоре са египатским званичницима.20 Већ сам помен ранга учесника у разговору
указивао је на озбиљност тема које би том приликом биле покренуте. Избор
је пао на Кабота „као најподеснијег и због ранга, и због искуства о питањима
Б(лиског) И(стока), и због бројних личних веза које је успоставио у ОУН са
арапским политичарима“, оцењује Ђерђа. Према томе се може закључити „да
би разговори обухватили ширу област од египатско-америчких односа, пре
свега разне видове арапско-израелског спора у склопу усклађења арапске и
западне политике на Б(лиском) И(стоку).“21
Истовремено је предузета још једна значајна активност званичника
САД по питању актуелних дешавања у региону. Они су, према Ђерђиним саопштењима, интензивирали консултовања са Египћанима и представницима
арапских и афроазијских земаља, „наводно у циљу припреме извештаја како
за Лоџа, тако и за Далса, који ће током скоре посете Анкари и Техерану присуствовати заседању Багдадског пакта и одржати шире саветовање претставника у овој области.“22
На основу свега изнетог, амбасадор Ђерђа је закључио: „Опћенито узев
дипломатија САД развија све већу активност и показује огроман интерес за

19
20
21
22

ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-22, Египат, дос. 5, 4279. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 4. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-107, САД, дос. 1, 4674. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 10. I 1958.
Исто.
Исто.
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проблеме овде, али не идући у пракси даље од давања добре воље, да се помири са такозваним позитивним неутрализмом, који би изгледа био утолико
прихватљивији, уколико би се више дистанцирао од Истока и СССР-а.“23 Та
значајна констатација отварала је надлежнима у Београду перспективу дубљег уплива ванблоковског спољнополитичког концепта на подручје Блиског
истока.
О озбиљним намерама САД да се подробније укључе у решавање узавреле ситуације на Блиском истоку сведочи и допис југословенског дипломате у Вашингтону Леа Матеса, доспео у Београд убрзо после Ђерђиног. Акценат у даљој америчкој политици према Средњем и Блиском истоку и Африци
биће на економској помоћи и сарадњи „уз тиху дипломатију на решавању
нерешених проблема,“ која је „наишла на одобравање и Арапа и Израела“
– оцењује Матес. Но, чини се да је битније од указивања на изналажење америчке формуле за решавање блискоисточних питања заснованој на бази задовољења и арапских и израелских интереса, било Матесово запажање да
је „арапско-израелски спор потиснула пооштрена руско-америчка борба за
доминацију на том простору.“ Матес је јављао како су амерички званичници
„у службеном ставу настојали да игноришу Азиско-афричку конференцију“.
Она их и није толико забрињавала, колико Стални секретаријат земаља учесница Конференције са седиштем у Каиру успостављен током њеног недавног заседања. Разлог за то био је што су тим чином Руси и Кинези добили
„стално место“ у престоници египатске државе. Све наде САД стога су биле
полагане на Насера од којег се очекивало да „преко Генералног секретара, неће дозволити да Руси имају иницијативу.“24
Обликовање мишљења југословенских званичника о стварању УАР
Уочивши страхове и спремност САД на извесне концесије према египатској политици само да би је одвратили од везивања за супротни блок, каирски државници решили су да исте искористе зарад остварења својих интереса. Први њихов израз био је египатско-сиријско уједињење.
У том чину, како је извештавао амбасадор Ђерђа из Каира, рачуна се
на пуну арапску солидарност и на пуну подршку источне политике, која
је требало да послужи као средство да се смекшају Запад и САД. Ђерђа је
истовремено уобличио и своје виђење формирања египатско-сиријске уније,
констатацијом да унија Египта са Сиријом и решење израелског проблема
представљају две стране исте медаље. На основу написа једног египатског

23
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Исто.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-107, САД, дос. 2, 41172. Допис Леа Матеса – ДСИП-у, Вашингтон, 11. I 1958.
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листа, створио је слику према којој је формирање египатско-сиријске уније
имало оправдање због неколико разлога: захваљујући унији Арапи долазе у
повољнији положај него до сада према Израелу у смислу будућег решења
палестинског проблема у складу са одлукама ОУН; ствар арапског јединства
чини практичан корак напред ка јединству у свој ширини; политика позитивног неутрализма у арапском уједињењу добија на снази и опортуности. Иако
је последњи чинилац био нарочито примамљив за Југославију као заговорника невезивања држава за хладноратовске блокове и омогућавао јачање њених
позиција у Египту, она се није излетала са званичним ставовима о поменутом
питању. Следила је Ђерђину сугестију: „да би тек са гледишта наших (тј. југословенских – прим. Ј. М.) интереса на Б(лиском) И(стоку) став ’wait and see’
(чекати и гледати – прим. Ј. М.) био за догледно време најпогоднији, док се
не види куда и како ствари крећу и воде.“25
Упоредо са овим, почеле су да пристижу и вести о конкретним догађајима у Сирији и Египту. У допису од 19. јануара 1958, југословенски посланик у Дамаску Славко Зоре јавља да је сиријски министар Салех ел Битар,
вероватно у договору са сиријском владом и њеним председником Куатлијем,
отпутовао у Каиро. Тамо је изнет низ предлога и мишљења о питању египатско-сиријске уније за које, према Зореовим сазнањима у Дамаску, још увек
није био познат египатски став. „Добија се утисак извесне резервисаности
или барем неактивности Египта“ запазио је Зоре, додајући да је у Сирији
обрнуто. „Изгледа да се у Египту питање уније покреће одозго и да се кроз решавања води једна одређена политика“ којом, „Насер својом резервисаношћу
доследно избегава утисак да се намеће Сирији“, извештава Зоре. Од нарочитог значаја за заузимање југословенског става о стварању будуће УАР била
је Зореова оцена да би, уколико би се у Сирији спровео плебисцит о питању
египатско-сиријског уједињења, он „сигурно сто-постотно успео“, пошто је
тамо „атмосфера за унију у масама таква да би онај добронамерни који би
указао на потребу извесног реализма код решавања овог сложеног и за будуће
интер-арапске односе много значајног питања, био политички онемогућен и
покопан.“26
О информацијама пристиглим из Дамаска да „сириски народ са одушевљењем прихвата идеју о федерацији“ обавештавао је Срђа Прица, у име
V одељења ДСИП-а, одговорне за спровођење југословенске политике у амбасади ФНРЈ у Каиру.27 На тај начин је, посредством V одељења ДСИП-а,
25
26
27

ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-22, Египат, дос. 5, 41247. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у,
Каиро, 19. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-114, Сирија/Судан, дос. 3, 41344, Допис Славка Зореа –
ДСИП-у, Дамаск, 19. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-114, Сирија/Судан, дос. 3, 41546, Допис Срђе Прице из V
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успостављена веза и размена информација између југословенских амбасада
у Сирији и у Каиру.
У Београд су, у међувремену, стигле и вести о конкретним резултатима
преговора између званичника Египта и Сирије које је Зоре раније спомињао.
Ђерђа је из Каира извештавао да је током „обимних консултација“ сиријских
са египатским званичницима: председником Насером, министром Али Сабријем и министром иностраних послова Махмудом Фавзијем, „које још увек
трају, и од којих се очекују припреме за конкретније мере на линији федерације“, сиријски министар Салех ел Битар дао званичну изјаву штампи. У њој
се заложио „за активирање неутралистичких земаља у питању зближења Исток-Запад и у питању трке у наоружању и ликвидацији блоковске политике,
дајући подршку идеји о проширеном састанку одговорних шефова држава.“28
Преносећи Битарову изјаву, Ђерђа је указивао на спољнополитичку линију
коју би нова држава заступала, што је било значајно за будуће држање Југославије према најављиваној египатско-сиријској унији Ђерђа је и у наредним
данима извештавао ДСИП како штампа у Египту неколико дана објављује
вести „о наводној иницијативи Југославије за конференцију такозваних неутралаца, конкретније Индије, Југославије, Египта итд.“ Наглашавао је да
„озбиљнији листови посвећују чак и властите врло позитивне, коментаре тој
иницијативи, што иначе није овде случај.“29
Ђерђа се у наредним данима потрудио да испита потенцијалне реакције других држава на чин египатско-сиријског уједињења. Према информацијама до којих је дошао, ситуација је била следећа: „Турској везује руке СССР,
Израел сам не сме ништа, а тешко је веровати да би га САД или Запад уопште
у садањим односима гурао у неке акције. Ирак и Јордан ће бити сретни ако
сами не наиђу на унутрашње тешкоће, јер би народ у условима прокламације Уније овде, могао затражити прикључење сиријско-египатској унији.“
Запад би, полазећи од својих интереса, могао примити унију „без великих
протеста“, пошто ће она „помоћи Сирији да чврсто стане на позиције неутрализма“.30 С друге стране СССР – раније противан Унији „из бојазни да не
изгуби утицај у Сирији и не доведе до јачања Египта и његове маневарске
способности, али (...) можда исто тако под притиском расположења у Сирији,
и на линији јачања арапске политике против политике коју ће Далс формули-

28
29
30

одељења ДСИП-а – Амбасади ФНРЈ у Каиру, 25. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-114, Сирија/Судан, дос. 3, 41263. Допис Јосипа Ђерђе –
ДСИП-у, Каиро, 20. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-57, Југославија, дос. 11, Допис Јосипа Ђерђе – Добривоју
Видићу из ДСИП-а, Каиро, 22. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-129, УАР, дос. 1, 41767. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, на
имена Видић и Влаховић, Каиро, 25. I 1958.
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сати у Анкари“ – „у последњи час извршио је заокрет“ и подржао убрзано
стварање пуне уније.31
Ђерђа је „уместо чврстих закључака или оцена, за које још немамо потребних елемената“, у допису од 27. јануара 1958. изнео неке констатације:
„Пошто је СССР коме су Арапи потребни, без резерве на страни Арапа, то
Запад односно САД у таквој ситуацији нема другог избора већ да се помири
са легитимним арапским захтевима. У супротном би интереси и позиције Запада били дефинитивно елиминисани са Б(лиског) И(стока) и односи снага
у светским размерама били би непоправљиво погоршани на штету Запада.
Арапи, међутим, не би желели до краја ићи тим путем, јер ни сами не желе
да западну у зависност од Истока, да се вежу са СССР-ом, и изазову такво
слабљење Запада. Они би више од тога волели остварити своје захтеве у знаку заједничког осигурања против Истока. Због тога се истовремено са појачаним курсом на решавање проблема у наслону на СССР, упорно ради на добијању америчког и западног разумевања, указујући на дугорочни заједнички
интерес.“ У таквим околностима, приметио је Ђерђа, „СССР већ неко време
показује знаке нервозе са маневрисањем овдашњих, и из страха, да не буде
изигран зближењем Арапи-Запад, повећава своје авансе Египту и Арапима у
свим питањима, видећи у радикализирању арапских захтева и политике једину могућност, да то паралише и евентуално забије клин, којим би место зближења продубио јаз и разлике међу њима.“ У парирању блоковским интересима, Египат је настојао да оствари сопствене циљеве – интеграцију арапског
света и решавање арапско-израелског спора, који је Ђерђа још једном видео
као другу страну медаље египатско-сиријског уједињења.32
У допису од 28. јануара 1958, начињеном након разговора са египатским министром Али Сабријем, Ђерђа закључује да су „овдашњи очигледно
запливали пуном паром ка унији и ликвидацији Израела, што верују да ће
постићи у склопу обимнијег маневра са Америком, држећи у руци совјетски
адут док и само колико им за маневар буде устребало. (...) Америка са планом
да их удаљи од Истока и изолује, иде им низ длаку, док то не постигне и док
не поправи своје опште позиције према Истоку, да би их потом захватила
чвршће и притисла у циљу усмеравања земље и питања Израела и уопште у
жељеном правцу.“33 Постављајући оквире у којима је потребно посматрати
сложене међународне односе који су били у спрези са египатско-сиријским
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ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-129, УАР, дос. 1, 41768. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 25. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-22, Египт, дос. 5, 41884. Допис Јосипа Ђерђе ДСИП-у, Каиро, 27. I 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-22, Египат, дос. 5, 41988. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у,
Каиро, 28. I 1958.
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уједињењем, Ђерђа је дао пун допринос изграђивању става југословенске дипломатије о том питању.
Обриси скорог египатско-сиријског уједињења отворено су наговештени југословенским државним руководиоцима током разговора државног
подсекретара Срђе Прице са египатским амбасадором Руждијем 30. јануара
1958. Ружди је саопштио саговорнику да је уједињење Сирије и Египта „као
што је познато, у завршној фази“, те да се пожурило пошто је за то „најпогоднији час, с обзиром на састанак Багдадског пакта, на држање великих сила, а
ради тога што је Сирија ствар пожуривала.“ Сам је, међутим, предочио „да ће
само уједињење изазвати цео комплекс проблема унутрашњих и вањских“.34
Тога је био свестан и југословенски државни врх који је будно пратио
кретања на терену прикупљајући информације, анализирајући их и процењујући развој догађаја. При том је настојао да осигура такво иступање које би
обезбедило интересе блискоисточне политике Југославије, али је истовремено и заштитило од негативних реперкусија у међународним односима са другим земљама. Стога је од нарочитог значаја била вест југословенског дипломатског представника из Тел Авива да се у том граду прилично мирно гледа
на уједињење Сирије и Египта, пошто је Израел заинтересован само за то да
се не поремети стање створено примирјем. Он је извештавао да је приметно
одсуство нервозе међу тамошњим званичницима. Оно се приписивало њиховој оцени да је потез стварања египатско-сиријске уније „срачунат углавном
на разбијање арапске групације“, те да ће из њега произићи и погоршање односа међу два арапска блока.35 Како су потоњи догађаји показали, до тога је
заиста и дошло убрзо након стварања нове египатско-сиријске државе.
Реакције југословенских званичника на проглашење УАР
Прво фебруара 1958. прокламовано је стварање УАР у чији састав су
ушла два до тада одвојена међународна субјекта – Египат и Сирија. Прве
званичне информације о том чину упутио је у Београд југословенски амбасадор у Каиру Ђерђа. У допису од 2. фебруара обавештава да је „јуче у пет
после подне извршена прокламација уније“, те да су усвојена основна начела
о њеном устројству која су подразумевала успостављање јединственог режима, владе, скупштине, армије и спољне политике. У току наредних 2–3 дана
требало је да се чин уједињења изнесе пред оба парламента, а потом да се,
путем референдума спроведеног у року од месец дана, тражи потврда народа
уз истовремени избор шефова нове државе. „У прокламацији (је) подвучено
34
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АЈ, Ф (837), КПР I-5-б/117-2, Забелешка о разговору Држ. потсекретара Срђе Прице
с египатским амбасадором г. Ружди-ем, дана 30. јануара 1958 године.
ДА МСП РС, ПА, 1958, ф-129, дос. 1, 42228. Допис југословенског дипломатског представника Ђурића – ДСИП-у, Тел Авив, 30. I 1958.
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да овај акт само претставља почетни корак у уједињењу арапске нације, и да
су у том смислу врата отворена за приступ другим арапским земљама у унију,“ саопштава Ђерђа уз констатацију да је јавност у Каиру мирно примила
прокламацију уније.36
Чин прокламовања нове државе – УАР, изискивао је одређење званичних југословенских кругова према овом догађају, који је из основа мењао
међународну сцену. Био је то довољан разлог да од тог тренутка дипломатска
преписка између амбасада ФНРЈ и ДСИП-а ФНРЈ постане све живља. Нарочит значај имала је свака информација која је стизала са терена из Египта,
будући да је она у највећој мери доприносила заузимању позиција југословенске дипломатије у вези са актуелним питањем стварања УАР.
Истог дана, 1. фебруара, Ђерђа у телеграму ДСИП-у извештава: „(...)
изгледа нам, да би са наше стране било политички умесно, да на неки полуслужбени начин (Југопрес и слично) дајемо на знање наше позитивно гледање, на један процес од којег очекујемо стабилизовање односа и мира на
Б(лиском) И(стоку) и јачање политике неутрализма на Б(лиском) И(стоку) и
у свету. Тако изражен став примљен би био у арапској јавности повољно, а са
полагањем акцента на наша очекивања оградили би се од евентуалних злоупотреба политике уједињења Арапа, на начин, који би искључио критику или
замерке. Даља шутња могла би бити лоше протумачена, а у сваком случају не
изгледа да би ни шутњом ни иначе могли утицати у било ком смислу сем у
смислу слабљења садањих и будућих наших позиција у арапском свету.“37
Ђерђино инсистирање на јавном обзнањивању званичног става Југославије поводом стварања УАР озбиљно је узето у разматрање у ДСИП-у. Два
дана касније, Добривоје Видић је, у име свог кабинета у ДСИП-у, упутио телеграм Ђерђи у којем наводи: „Тражи се мишљење да ли да Тито сада честита
Куатлију и Насеру на Унији или да то учини кад чин уједињења буде стварно
уследио.“38 Агилни југословенски дипломата у Каиру, већ наредног дана је одговорио да би у вези са тим добро дошао „неки службенији глас у том истом
смислу“, али би за сада на томе могло остати. Честитка председника била
би „умеснија приликом избора шефа нове државе крајем фебруара“, истиче
Ђерђа. Честитке су већ упутили Хабиб Бургиба, разне „групе и организације у арапском свету“ и грчки амбасадор у Каиру (у име своје владе), те да су
се „Суданац, Индијац и Јеменац (...) уписали у књигу Претседништва у знак
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честитања“. Додао је да поводом стварања УАР нема ниједног службеног коментара нити реакције неслужбене штампе у свету. Он се, такође, „саобразно
овдашњим обичајима јуче (...) са војничким изаслаником уписао, у том истом
знаку, у књигу Претседништва.“39 Истог дана, југословенски генерални конзул у Истанбулу Бошко Чакић честитао је тамошњем египатском генералном
конзулу стварање УАР.40 Иако су то били акти званичних југословенских представника у иностранству, они су још увек остављали простор челницима
ФНРЈ да их прогласе личним иницијативама и опозову. Била је то, иако не популарна и уобичајена, ипак постојећа опција, чија је реализација била могућа
све до оног тренутка када путем званичног државног акта упућеног директно
од највиших инстанци у Београду чин признања нове државе не буде поздрављен. Са упућивањем таквог акта, међутим, није се журило.
Сондирање ставова међународне заједнице поводом стварања УАР
Док се у званичним круговима ФНРЈ водила дебата о највишем државном обраћању поводом стварања УАР, југословенски дипломатски посленици
су пратили на терену лавину збивања које је покренуо чин формирања нове
државе. Већ 3. јануара 1958. Ђерђа је известио V одељење ДСИП-а да се
претходног дана проширио глас како је Јемен затражио пријем у сиријско-египатску унију и да у вези са тим јеменски званичник долази у Каиро. Тачност
тих навода потврдио му је и сам сиријски званичник Битар, додавши „да га
то није одушевило због тога што би могло да има реперкусије на погоршање
односа са Саудијском Арабијом“.41
Иако ни мало занемарљив, то није био и једини разлог због којег тек
створена египатско-сиријска држава није журила са одговором на јеменску
тражњу. Тек у наредном допису, приликом извештавања о објави у штампи
поруке јеменског краља у којој он обавештава јавност о својој намери да се
прикључи сиријско-египатској унији, Ђерђа је указао на суштину проблема
који би такав чин потенцијално изазвао. Јавност је предочен гест доживела
као велики успех Уније, али је исти ставио званичнике у Египту и Сирији
пред дилему због чињенице да би могао изазвати негативне последице на
односе са Великом Британијом, пошто је Јемен био у сталном сукобу са њом
због својих претензија на територије британског Аденског протектората. На
другој страни, руководиоце новостворене УАР је оптерећивало размишљање
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да, уколико одбију захтеве Јемена да приступи унији, „биће врло тешко објаснити и оправдати у очима јеменских и арапских маса свега три дана након
објаве Уније тако тешко одступање од идеје проширења.“42 Одлучивши да не
изневере идеал панарапског уједињења, званичници УАР су подржали приступање Јемена који је већ 8. марта 1958. примљен у Унију.43
Догађаји око приступања Јемена новој држави поново су отворили панарапску димензију стварања УАР. Она је југословенске спољнополитичке
делатнике стављала пред изазов: како и када обзнанити званичан државни
акт поводом стварања УАР и очувати дугогодишње пријатељске односе са
Египтом, а не изазвати негативне последице по сопствене политичке односе
са другим државама чији су се интереси често косили са политиком панарабизма. Да би ову енигму повољно решили, одложили су свако званично јавно изјашњавање о питању стварања УАР до тренутка док довољно добро не оцене
потенцијалне реакције најутицајнијих међународних фактора. У остварењу
тог циља важну улогу су имале информације дипломатских представника са
лица места.
У време објављивања поруке јеменског краља о намери да државу којом је руководио прикључи УАР, Ђерђа је оцењивао да не постоје реалне могућности за проширење Уније на Либију, Судан, Ирак, Јордан и Саудијску
Арабију: „Очигледно је, да је у оваквим условима, клаузула о прикључењу
била намењена оној земљи, чија успостава је у позадини саме идеје уније
– Палестине – у чему је, поред тога, основни предуслов за одржање и ефикасно функционисање ове садање Уније, јер би она тек са успоставом Палестине и успоставом територијалног јединства земаља уније оправдала, у очима
Арапа, свој опстанак, и добила пуни практични смисао.“44
Много опасније по Југославију биле су последице које је акт египатскосиријског уједињења могао да изазове у њеним односима са два хладноратовска блока. Тим пре што су реакције лагерских сила на панарабизам, за југословенске званичнике у тим првим фебруарским данима биле још недовољно докучиве. Стога је југословенска дипломатија приступила њиховом детаљном
сондирању. Један од првих потеза био је циркуларни телеграм упућен из V
одељења ДСИП-а ФНРЈ путем којег се југословенска дипломатска представништва моле да обавесте о писању штампе поводом одлуке о стварању сиријско-египатске уније, као и да доставе мишљења политичких и званичних
кругова о томе. Молбу је пратило упутство да „разговор треба водити тако да
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стекну утисак да имамо став који (је) резервисан у односу на стварање Уније“
о којем ће послати циркулар „са нашом оценом која (је) позитивна“.45
Запосленима у Амбасади ФНРЈ у Каиру посебно је скренута пажња на
пожељно понашање приликом сондирања ставова о Унији. У допису ДСИП-а
стоји: „Водите рачуна да наша интересовања о њиховом мишљењу не схвате
као да се ми са резервом односимо према формирању Уније и њеној перспективи.“ До тога може доћи услед претераног интересовања код њих самих око
детаља како ко прима Унију и какве су реакције поводом проглашења.46
О реакцијама оба хладноратовска блока Ђерђа је извештавао из Каира
4. фебруара 1958. дајући и своје виђење ситуације. Приметно је „ћутање и на
Истоку и на Западу“. Исток то чини због незадовољства отргнутошћу Сирије
из његове интересне сфере; Западу у овом тренутку одговара стварање Уније,
али се устручава да тај акт јавно похвали из бојазни да би то значило да ће у
будућности морати да учини нове уступке на рачун Египта који му не иду у
прилог, при чему је посебно апострофирано питање Израела.47 Назирући позитивно изјашњавање САД и земаља његовог лагера поводом стварања УАР
и држање по страни супротне, источноблоковске силе, државни врх Југославије одлучио се да учини корак напред поводом свог јавног изјашњавања о
новоформираној држави Блиског истока.
Најупечатљивији потез начињен у том правцу било је шифровано писмо које је V одељење ДСИП-а упутило свим представништвима у иностранству 5. фебруара 1958. Након што су у њему још једном сумирана сазнања
о гледиштима страних сила, али и унутрашњих струја на стварање УАР, у
члану „А“ изнет је званичан став ФНРЈ на стварање нове државе. У њему стоји: „Образовање Уједињене арапске републике претставља позитиван израз
историског процеса и први корак у реализовању идеје о јединству арапског
света која има дубоке корене у арапском народу. Али све ће зависити од правилног унутрашњег развоја, еластичности у избегавању централизације, правилног коришћења Уније за стабилизацију мира на Блиско-источном региону
и друго“.48 Био је то, међутим, само уопштен став, који је требало да остане у
уском кругу југословенских дипломата и да служи само зарад њихове инфор-
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мисаности о званичним виђењима државног врха на процесе који су били у
току. Даљи кораци у јавном оглашавању званичног државног става политичког врха из Београда чекали су још повољније знакове који би указали на то
да је наступио прави час да угледају светлост дана.
Југославија и конституисање УАР
Претходно поменути догађај коинцидирао је са још два значајна догађаја у животу новоформиране УАР. Први је био потврђивање од стране сиријског и египатског парламента декларације прокламоване 1. фебруара 1958,
што је представљало чин који је означио и формално-правни настанак УАР.49
Други значајан догађај, који се такође збио 5. фебруара 1958, било је усвајање привременог устава новонастале државе. Њиме је дефинисано да ће се
на челу УАР налазити један председник, да ће имати један заједнички парламент и једну владу са следећим ресорима: министарство иностраних послова, министарство унутрашњих послова, министарство народне одбране, министарство просвете, министарство националне оријентације, министарство
индустрије, министарство за снабдевање и министарство за верска питања.
Одредбама устава је предвиђено и постојање јединствених дипломатских
представништава. У свим осталим пословима одлуке су биле у надлежности
аутономних парламената и влада.50
Кључни ресори у новој држави били су концентрисани у рукама египатских функционера, те је због тога Египат имао пресудну улогу у функционисању целокупне државе. Чак два од три потпредседника били су Египћани.
Маршал Абдел Хаким Амер, потпредседник и министар одбране, Абдел Латиф Ел-Богдади, потпредседник и министар за план, Мохамед Фавзи, министар иностраних послова, Али Сабри, министар у Председништву, Закариа
Мохиедин, министар унутрашњих послова били су Египћани51 који су руководили најважнијим државним ресорима. Та чињеница већ довољно казује
зашто је југословенски државни врх нарочиту пажњу посвећивао дописима
из Каира. Но, нису се занемаривала ни дешавања у другом ентитету новостворене државе – Сирији. Управо од званичника из Дамаска потицале су многе
иницијативе за успостављање чвршћих односа између ФНРЈ и УАР.
Тако је приликом формално-правног утемељења египатско-сиријске државе сиријска штампа тражила изјаву од југословенског посланика у Дама49
50

51

ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42576. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 5. II 1958.
АЈ, Ф (837), КПР I-2/11-8, Пут Јосипа Броза Тита у УАР, 20–28. II 1959, Припремни
материјал за пут, Информативно-политички материјал, Монографија о УАР Уједињена
Арапска Република, фолио бр. 150–151.
АЈ, Ф (837), КПР I-2/11-8, Исто, фолио бр. 151, 179.
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ску Зореа поводом тог догађаја. О томе је обавештен ДСИП ФНРЈ52 од којег
су се очекивала упутства за даље деловање. Два дана касније, упућен је из Београда одговор да Зоре не треба да даје изјаву, већ да укаже на званичне изјаве. Уз ову одлуку стајало је образложење: „Пошто Ђерђа у Каиру ћути, не би
било згодно да ти дајеш изјаву. Некако се извуци.“ Томе је додата и сугестија:
„Боље је да донесе(ш) изјаве Владе и писање наше штампе.“53
Нешто раније у односу на овај допис ДСИП је поручио Ђерђи у Каиру,
поводом његових иницијатива за упућивање званичне изјаве из Београда, да
се у Југославији спроводи „редовно и опширно информисање јавности“ путем радиjа и штампе о формирању уније. За илустрацију, наводи се да је 3. фебруара Борба објавила краћи позитиван чланак. Три дана касније, Политика
је објавила коментар „Југопреса“ у којем се наводи „да је прокламовање Уније наишло на позитиван пријем у југословенским политичким круговима као
и да Унија треба да допринесе стабилизацији односа и ствари мира у овом делу света.“ У истом допису, ДСИП је поручио да се разматра предлог Битара54
(Салах Ел-Битар, Сиријац, министар за културу и националну оријентацију у
влади УАР55 – прим. Ј. М.) да „друг Тито или неко из руководства да изјаву“.56
Била је то сугестија коју је југословенски посланик у Дамаску пренео својим
надређенима цитирајући Битарову изјаву „да би било за њих (УАР – прим. Ј.
М.) јако пожељно ако би и пре референдума 21. фебруара (на којем су народи
Сирије и Египта требали да се изјасне о стварању нове државе – прим. Ј. М.)
односно (пре) преузимања дужности новог председника на дан 22 фебруара
било претседник Тито лично или неко други одговоран поздравио односно
подржао формирање нове државе.“57
Истовремено, званичници Сирије и Египта наставили су да у разговору
са југословенским званичницима истичу ванблоковски курс сопствене спољне политике подражавајући концепт међународних односа за који се залагала
Југославија. Битар је још 5. фебруара 1958. изјавио Зореу како је формирањем УАР спречена опасност „да се са неким унутрашњим преокретом Сирија
52
53
54
55
56
57

ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42570. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск 5. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42570. Парафраза одговора Добривоја Видића из V одељења ДСИП-а на претходно цитиран Зореов допис, Београд, 7. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 1, 42354, Допис V одељења ДСИП-а – Јосипу
Ђерђи, Београд, 6. II 1958.
АЈ, Ф (837), КПР I-2/11-8, Монографија о УАР Уједињена Арапска Република, фолио
бр. 149, 179.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 1, 42354, Допис V одељења ДСИП-а – Јосипу
Ђерђи, Београд, 6. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42576. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 5. II 1958.
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одвоји од Египта односно политике позитивне неутралности.“58 Само дан касније, пристигла је у ДСИП вест југословенског дипломатског представника
у Делхију Богдана Црнобрње да му је египатски амбасадор казао „како му
је Насер говорио најповољније о другу Титу и како Титу верује више него
било коме другом“, те да „сматра да је врло добра идеја о састанку ’неутралаца’“.59
Постало је, тако, више него очигледно да је и самом руководству УАР
веома стало до тога да од југословенског државног врха добије званично јавно признање своје новооформљене државе. Ђерђа је из Каира такође ургирао
да се ово питање покрене са мртве тачке. Повод за то нашао је у формирању
заједничке египатско-сиријске скупштине сугеришући надлежнима у Београду: „Мишљења смо да би било умесно, чим се изврши формирање и конституисање упутити позив за посету делегације Скупштине нашој земљи.“ Подвлачио је да „било би згодно ако би за то били први или међу првима, јер ако
нашем претходи више позива, наш губи на значају.“60
Верификација ставова међународне заједнице о питању настанка УАР
Упркос ургенцијама упућиваним са више страна да пожури са активностима које воде ка званичном државно-правном признању УАР, југословенски
државни врх се одлучио да и даље опрезно наступа све до тренутка док не
буде верификовао своја сазнања о ставовима најрелевантнијих међународних
актера по питању настанка египатско-сиријске уније. Већ 6. фебруара стигле
су вести из Атине да „Грчка гледа повољно на сам акт Уније и њене непосредне реперкусије.“ У допису Амбасаде ФНРЈ у Атини ДСИП-у стајало је подсећање да је Грчка прва и до сада једина западна земља која је званично, преко
свог министра спољних послова, поздравила стварање Уједињене арапске државе.61 Био је то важан сигнал креаторима југословенске спољне политике да
слободније иступају по најактуелнијем блискоисточном питању.62
58
59
60
61
62

ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42619. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 5. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 5, 43422. Допис Богдана Црнобрње – ДСИП-у,
Делхи, 6. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 3, 42770. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Видићу – Стамболићу – Влаховићу, Каиро, 6. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42676. Допис Милоша Павићевића – ДСИПу, Атина, 6. II 1958.
Позитивно одређење Грчке према стварању УАР било је важно за чињење новог искорака у исказивању званичног југословенског става о питању настанка УАР из више разлога: 1. Грчка је била држава која се непосредно граничила са Југославијом и истоветно
иступање ове две државе о питању новоформиране Уније елиминисало је могућност
избијања сукоба између њих на том фону; 2. као чланица НАТО Грчка је могла да буде
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Додатан подстицај за то била су важна обавештења која је југословенски амбасадор у Атини слао у Југославију: „За Грчку која одржава пријатељске односе са свим арапским земљама важна је реакција и став које ће арапске земље стварно заузети према Унији. А стање је засад следеће: ниједна
Влада неће се декларисати против, али ће интимно све бити против (изузев
Јемена). Што се тиче јавног мњења оно је само у Ираку и Јордану у прилог
Уније, а у осталим земљама или не постоји, или уколико делимично постоји
неповерљиво је према Египту“.63
Овај кратак резиме тренутног стања у арапском свету добијао је на значају ако се има у виду да је потицао из једне Југославији пријатељске земље,64
заступнице истоветних гледишта о арапском питању, и да се зато могао сматрати веродостојним. Пошто је тиме одагнана помисао да би позитивно одређење југословенског државног врха о питању УАР могло изазвати негативне
последице по дипломатске односе ФНРЈ са Грчком и са арапским светом,
остало је да се допуне и преиспитају дотадашња сазнања о реакцијама две
велике силе сучељених блокова. Њихово држање је, осим чињенице да су имале највећи утицај на сва важна међународна збивања, за Југославију било од
нарочитог значаја, јер се те 1958. налазила у незавидној позиција спрам њихових лагера.65 Пошто је таква ситуација подсећала на ону у којој се Југославија

63
64

65

репер реакција других држава окупљених у том пакту на стварање УАР; 3. иступање
Грчке и Југославије са истоветне позиције признања УАР значило је смањење потенцијалних несугласица у смислу вођења медитеранске политике за коју су све три наведене средоземне земље (Југославија, Грчка и УАР) биле заинтересоване; 4. значило је то
наставак одржавања пријатељских односа са арапским светом које су баштиниле обе
балканске земље.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42676. Допис Милоша Павићевића – ДСИПу, Атина, 6. II 1958.
Југославија је током 1953. и 1954. потписала са Грчком и Турском уговоре којима је њихова трипартитна сарадња преточена у политички и одбрамбени пакт познат под називом Балкански савез. Он је Југославији омогућавао да се посредством ове две државе,
које су од 1952. биле чланице НАТО, стави „под кишобран“ Северноатлантског савеза,
а да му не приступи директно. B. Dimitrijević, n. d.,, 263.
Југославија је постепено клизила ка све затегнутијим односима са СССР-ом. Они су
достигли кулминацију новембра 1957. када је Југославија одбила да у Москви потпише
Декларацију 12 комунистичких партија која је имала карактер оснивачког акта новог
Коминформа. Уз повремене епизоде отопљавања односа овај сукоб је тињао до 1962.
Истовремено, крајем 1957. Југославија је бележила погоршање односа са утицајним
силама западног блока. СР Немачка је једнострано прекинула односе са ФНРЈ зато што
је она признала владу ДР Немачке. Сукоби са Британијом избијали су због званичног
држања југословенског руководства према Миловану Ђиласу, али и због отворене подршке југословенских државника формирању независних држава на афричком и на азијском континенту. Овом британском протесту против антиколонијализма придружила се
и Француска, револтирана подршком коју је Југославија пружала алжирском покрету
за национално ослобођење. Д. Богетић, „Други југословенско-совјетски сукоб. Судар
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налазила десет година раније, њен државни врх је нарочито морао да поведе
рачуна да додатно не поремети већ довољно затегнуте односе са државама
два хладноратовска блока.
Још приликом формално-правног признања УАР, 5. фебруара, стизале
су вести од југословенског дипломатског посленика у Москви да званичници
Министарства иностраних дела (МИД-а) СССР-а у суштини негативно гледају на процес формирања египатско-сиријске уније, мада се либе да то јавно
искажу. Конкретно, члан колегија МИД-а СССР Иљичов „био је веома неодређен, избегавао (је) дискусију, стално се мрштио и извијао. Њему цела ствар
још није јасна – још је треба изучити.“ Пред присутнима из МИД-а, током разговора који су вођени у присуству југословенских представника, вероватно полажући наде да ће СССР остварити пресудан утицај у новоствореној блискоисточној земљи, изјавио је: „Један претседник републике значи и једна спољна
политика – то значи до сада смо имали два гласа а сада само један!“. Остала је
забелешка да „о целом питању није имао нити једне речи одобрења“.66
Истовремено, стизале су и вести из Каира о држању СССР-а, али и
друге велике утицајне силе источног лагера – Кине. Ђерђа је извештавао да
у међусобним разговорима Руси и Кинези изражавају прилично отворено негодовање Унијом, те да не одобравају распуштање партија у Сирији. Дали су
до знања „да им је ствар сумњива иако ни тренутка ни један није ништа изнео
против уједињења Арапа нити Уније уопште, и тврде да су сириски комунисти њени поборници“.67
Совјетски тихи бојкот Уније настављао се и наредних дана. Тако је, судећи по сумираним информацијама југословенске амбасаде у Дамаску, совјетска штампа „само објавила вест о уједињењу без коментара“, док је совјетски
амбасадор остао „збуњен неочекиваном брзином догађаја и формом Уније.“
Једине „тихе активности“ совјетских представника сводиле су се на личне
иницијативе совјетских дипломата које су у разговорима са утицајним личностима у Сирији и Либану позивали на супротстављање Унији, која би имала
за последицу распуштање политичких партија у Сирији.68

66

67
68

Титове и Хрушчовљеве перцепције политике мирољубиве коегзистенције“, Историја
20. века, 2/2004, 123–154; D. Bogetić, Nova strategija jugoslovenske spoljne politike...,
181–182.
ДА МСП РС, ПА, 1958, СССР, ф-116, дос. 4, 43836. Забелешка разговора који су вођени
са Русима 5. II. 58 у ресторану Праг. („Вечеру дали члану колегија МИД-а Иљичову,
његовим помоћницима у Одељењу за штампу МИД-а Харламову и Попову нач. одељења за штампу Комитета за културне везе Зимченко, заменику директора ТАСС-а
Вишњевском и спољнополитичком уреднику ’Известија’ Кудрјавцову“).
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 2, 42663. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 5. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, СССР, ф-115, дос. 1. 48136, Преглед догађаја у СССР-у од 7 до
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Што се тиче реакција Запада, југословенски спољнополитички делатници највећу важност су придавали САД као најутицајнијој држави западног лагера. За верификовање њених ставова нарочито је био значајан допис
југословенског амбасадора у Атини ДСИП-у од 6. фебруара 1958. У њему се
наводи да су „Грци настојали да увере Американце о потреби сређивања односа са Насером.“ Преноси се и да је „резимирајући став САД о овом питању
Rountree рекао да САД нису против, али да не могу да нађу ’метод’, ’пут’ да
то остваре.“ Истовремено је истакао да египатско-сиријску унију сматра позитивном тековином гледано на њене „непосредне, моменталне реперкусије“,
док је у погледу њеног даљег развоја и даљих реперкусија био резервисан.69
Сигнал који је још јасније указивао на дефинитивно позитивно одређење САД по питању УАР највидљивији је у допису југословенског дипломатског представника у Вашингтону Леа Матеса од 6. фебруара 1958. У њему
је ДСИП-у ФНРЈ поручивано да је од утицајне америчке личности из Стејт
департмента добијена вест да САД још нису одговориле на питање сиријске
владе упућено преко амбасаде у Дамаску „да ли и када САД мисле признати
нову државу“, али да су „одлучили да (је) признају.“70
Државни врх ФНРЈ и акти званичног признања УАР
Информацијама пристиглим из дипломатских представништава Југославије у Атини, Вашингтону и Москви поткрепљене су многе Ђерђине пројекције о перспективама развоја догађаја које је покренуло египатско-сиријско уједињење. Тиме су комплетирана и проверена сазнања и предвиђања у
погледу даљег развоја блискоисточне ситуације и створене повољне околности за званичан чин признања нове државе од стране југословенског државног врха. С обзиром на то, Јосип Броз Тито је упутио честитку некадашњим
председницима влада Египта и Сирије, Насеру и Куватлију, поводом прокламовања УАР. Текст Брозових телеграма упућених овим највишим званичницима Уније, преузет од новинске агенције Танјуг, у целости је цитирала Борба
8. фебруара.71 Истог дана, Ђерђа је из Каира извештавао Београд о одјецима
на које је у престоници новостворене државе наишла Титова честитка. Према
његовим речима: „Претседникова порука Насеру и Куватлију наишла (је) на
велики одјек и примљена (је) по свим знацима као израз добро дошле подршке у условима, у којима још увек изван арапске јавности, траје више мање
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14 фебруара 1958. г.
ДА МСП РС, ПА, 1958, САД, ф-107, дос. 3, 42675, Допис Милоша Павићевића – ДСИПу, Атина, 6. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 3, 42762, Допис Леа Матеса – ДСИП-у, Вашингтон, 6. II 1958.
„Претседник Тито честитао Насеру и Куватлију прокламовање Уједињене Арапске Републике“ (вест преузета од Танјуга), Борба, бр. 37, 8. фебруар 1958, 1.
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потпуни мук (...) Сем Бургибе, који је наводно одмах по објави Уније упутио
телеграм, али коме није дат никакав публицитет, Титова порука (је) прва и
једина од стране једног шефа државе. Сва штампа на арапском и страним језицима објавила је на првим странама, док је радио на четири страна језика
синоћ и јутрос објавио у почетку емисије, као главни догађај дана.“72
Указујући и даље на значај који су у УАР-у придавали Титовој честитки,
Ђерђа је 9. фебруара писао: „Нехру је јучер упутио Насеру и Куатлију телеграм поводом проглашења Уније. Исти је без нарочите садржине и топлине,
па је зато судећи према штампи и радију примљен на исти начин. За разлику
од Титовог телеграма, Нехруов је на радиу цитиран узгред, међу поздравима
људи и организација из земље и арапског света док (га) је јутрос од 3 листа
само један видније истакао, други слабо и трећи га није ни забележио.“73
Истовремено, стизале су у ДСИП ФНРЈ и вести да су Титове честитке
Насеру и Куатлију добиле „широки публицитет у сиријској штампи“, те да је
„десет најважнијих листова од 9 и 10 о. м. донело на истакнутим местима фотографије74 Претседника Тита уједињеној арапској републици, који оцењује
уједно стварање као допринос јачању мира у свету.“ Југословенски представник у Дамаску Зоре наглашавао је да сиријски листови „такође истичу да
је у југословенској јавности са симпатијама примљена вест о Унији између
Сирије и Египта.“75
Убрзо потом, стигле су из Дамаска и ласкаве речи в. д. политичког
начелника МИП-а Галеба Кајалија упућене југословенским дипломатским
званичницима. Он је у разговору са представником ФНРЈ изнео да су могли
„једино такав гест очекивати од Маршала (признање и подршку)“, те да „сматрају најближим и најсигурнијим пријатељем Тита и Југославију.“76
Ове комплименте знало је да искористи и југословенско руководство да
би очувало и побољшало стечену репутацију. Тако је начелник V одељења Добривоје Видић упутио посланству ФНРЈ у Дамаску допис у којем се запосленима налаже да у одговору званичницима сиријског МИП-а изразе наду „да
ће се између наше земље и Уједињене Арапске Републике наставити срдачни
и пријатељски односи, који су до сада постојали између наших народа“.77
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ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 4, 43059. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 8. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 3, 42972. Допис Јосипа Ђерђе – ДСИП-у, Каиро, 9. II 1958.
Грешка у документу, вероватно треба да пише честитке.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 5, 43060. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 10. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 5, 43104. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 10. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 10, 42574. Допис Добривоја Видића из V оде-
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Неколико дана касније посланик Зоре је из Дамаска извештавао Видића да је ноту, за чију садржину је добио упутства од њега лично, предао подсекретару сиријског МИП-а Канђију. Локална „штампа дала (је) ноти велики публицитет и протумачила је као службено признање нове УАР“, истиче Зоре.
У њој се подвлачило „да је ово признање нова победа арапске ослободилачке
политике и доприноси политици позитивне неутралности и мирољубиве коегзистенције.“ Ал Кабес у уводнику истиче да су Југославија и Индија, упркос
чињеници да неке велике земље показују резервисаност а друге опет извесну
нелагодност према УАР, биле прве које су искреним честиткама поздравиле
нову независну УАР. Обе пријатељске земље нису се обазирале на дипломатске форме да се изврши признавање и упуте честитке после избора председника, него су то учиниле одмах после прокламације. Према Зореовим наводима, Ал Кабес је истицао: „Барјак позитивне неутралности вије се у Каиру за
Б(лиски) И(сток), исто као у Београду за Европу и Делхију за Азију.“78
Ласкаве речи упућене Југословенима требало је да, у светлу нових дешавања на Блиском истоку, учврсте званичнике ФНРЈ у намери да наставе да
пружају подршку УАР. Наиме, 14. фебруара формирана је Арапска унија као
контратежа тек створеној египатско-сиријској држави. Била је то федерација
хашемитских монархија Ирака и Јордана, настала по узору на сличну идеју америчког државног секретара Далса предочену током заседања Багдадског пакта
у Анкари.79 Тако је бојазан египатских и сиријских званичника због анкарског
заседања Пакта, исказана још крајем јануара, добила своје оправдање.
Државници УАР су тада, како је предочено, прибегли ласкању југословенским званичницима не би ли обезбедили њихову даљу подршку. Судећи
према следу догађаја, али и према чланку објављеном у специјализованом
југословенском часопису светског гласа Међународној политици, чини се да
су у томе успели. У предстојећим данима, појавио се у наведеном часопису
први ауторизовани чланак настао након прокламовања египатско-сиријске
уније, који се позитивно односио према овој државној творевини. Потекао из
пера Љубомира Радовановића, правника, некадашњег амбасадора у ДСИП-у
ФНРЈ, бившег амбасадора ФНРЈ у Турској, представника Југославије у Сталном секретаријату Анкарског уговора и члана Факултетског савета Правног
факултета, чланак је садржао следећу оцену: „Покрет арапског јединства, оличен у стварању Уједињене Арапске Републике, може се сматрати весником
једне светлије епохе у историји Блиског истока.“80
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љења ДСИП-а – Посланству ФНРЈ у Дамаску, Београд, 10. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 10, 43557. Допис Славка Зореа – ДСИП-у, Дамаск, 15. II 1958.
D. Bogetić, Nova strategija jugoslovenske spoljne politike..., 252.
Ljubomir Radovanović, „Pogledi i mišljenja: Situacija na Srednjem i Bliskom Istoku“, Među-
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Југословенска подршка УАР није изостајала ни када су велике силе
подстакле лавину дешавања у Судану са циљем да подрију још недовољно
утврђене темеље египатско-сиријске државе. Југословенски дипломата је извештавао о суданско-египатском спору насталом уочи заказаног плебисцита
у УАР. Оцењивао је „да је спор инспирисан од Британаца у циљу компромитовања Египта, отежавања и засењивања плебисцита и кочења даљег јачања
уједињавања Арапа“, те да „суданска влада, која (је) пробританска, заузима
безкомпромисне ставове.“ Истовремено је тврдио да су „Американци задовољни постојећим спором, те не морају бити иницијатори истога...“.81
У околностима у којима је значај југословенског признања УАР добијао
на снази, руководство Југославије остало је на позицијама пружања подршке
држави са престоницом у Каиру. Неколико дана пошто је на плебисциту египатског и сиријског народа потврђен настанак нове државе, Добривоје Видић је, у име V одељења ДСИП-а, 24. фебруара 1958. затражио од Амбасаде
ФНРЈ обавештење да ли је предати препис акредитивних писама довољан и
за признање УАР де јуре.82 Сутрадан му је Ђерђа упутио из Каира одговор да
је „предају акредитива начелник шефа Протокола пропратио изјавом, да то
представља акт признања“, честитајући му при том као пуноправном представнику у новој држави.83 Тако је Југославија и формално-правно признала
УАР.
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narodna politika, br. 190, 1. mart 1958, 6–7.
ДА МСП РС, ПА, 1958, САД, ф-107, дос. 5, 44550. Допис Леа Матеса – ДСИП-у, Вашингтон, 20. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 8, 44076. Допис Добривоја Видића из V одељења ДСИП-а – Амбасади ФНРЈ у Каиру, Београд, 24. II 1958.
ДА МСП РС, ПА, 1958, УАР, ф-129, дос. 8, 44319. Одговор Јосипа Ђерђе на претходно
цитиран допис Добривоја Видића упућен из Каира 25. II 1958.

