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УВОДНА РЕЧ
Архив Југославије Зборником докумената „Југославија Мароко 1957–1990“
представља публикацију која говори о делу југословенске спољне политике у 20.
веку. Овим се наставља традиција објављивања зборника докумената о билатералним односима југословенске државе. У овом случају реч је о Мароку, земљи која се
налази на другој страни Медитерана.
Публикација расветљава развитак југословенско-мароканских односа у периоду од успостављања дипломатских односа 1957. до краја 1989. Започиње са
Забелешком о разговорима вођеним између краља Мохамеда V и Алеша Беблера,
амбасадора ФНРЈ у Паризу, који је донео поруку председника Тита краљу Мохамеду V, маја 1957, првом сусрету мароканских и југословенских представника
након успоставе дипломатских односа где је истакнута сагласност о успостави
редовних дипломатских односа између две земље, а завршава са Забелешком о
разговору Слободана Глигоријевића, председника Скупштине СФРЈ са Рашидом
Лахлуом (Rachid Lahlou), амбасадором Краљевине Мароко у Београду одржаном
3. октобра 1989. године о могућностима сарадње два Парламента. Иако се Зборник
завршава са документом из 1989, у наслову је за крајњу годину изабрана 1990. која
се сматра почетном годином распада СФР Југославије.
Зборник се састоји од 256 докумената из фондова Архива Југославије (Кабинет председника Републике (АЈ, 837); Председништво СФРЈ (АЈ, 803); Савезно
извршно веће СФРЈ (АЈ, 130); Централни комитет Савеза комуниста Југославије
(АЈ, 507) и Савезна комисија за културне везе са иностранством (АЈ, 559), Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије (Политичка
архива) и Историјског архива Београда (Легат Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић (ИАБ, 1603).
Публикована документа сведоче о билатералним (политичким, економским,
трговинским, научним, привредним, техничким и просветно-културним) односима две земље у временском интервалу дужем од три деценије, у специфичним
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условима Хладног рата, и припадности Покрету несврстаних. Поред билатералних односа документа су и драгоцено сведочанство за истраживање међународних
и мултилатералних односа у току Хладног рата (блоковске поделе света, питања
нуклеарног разоружања, израелско-арапског сукоба, вијетнамског рата, проблемима у медитеранском басену и Северној Африци).
Значајно место заузимају: преписка Јосипа Броза Тита са мароканским краљевима Mухамедом V и Хасаном II; материјали о сусретима на високом нивоу; сарадњи две земље у оквиру међународних организација; односу Југославије према
Али Јати (Ali Yata), вођи мароканских комуниста; југословенској помоћи Мароку
након разорног земљотреса у Агадиру 1960. године; начину коришћења југословенског кредита у износу од 5 милиона долара; алжирско-мароканском сукобу и
питању односа Југославије према Западној Сахари, признању ДАРС-а и прекиду
дипломатских односа Југославије и Марока 1984. године, начину одржавања веза
између две земље током прекида званичних дипломатских односа 1985–1988, и
обнови дипломатских односа 1988. године.
Документи су систематизовани по хронолошком редоследу и имају редне
бројеве, пренумерисане у арапске цифре. Сваки документ поседује заглавље у ком
је наведена кратка или дужа садржина документа, а по потреби и имена и презимена учесника у разговорима или догађајима. Због обима појединих докумената
(Извештаји Амбасаде ФНРЈ/СФРЈ у Рабату за одређене године), публиковани су
само делови који сведоче о билатералним односима две земље.
На левој страни указује се на број документа и датум настанка документа, коју је поставио аутор документа на почетку или на крају документа. Ознаке тајности
на документу, указивање на број у колико је примерака израђен документ и слично,
као и коме су документа упућена, ради добијања на простору су уклоњена.
При објављивању текстова сачуване су особености писања речи, као интерпункција, карактеристична за то време. Исправљене су очите нетачности и ортографске грешке. Изостављене речи дате су угластим заградама.
Аутор уводне студије зборника докумената „Југославија – Мароко 1957–
1990“ је др Драган Богетић, дописни члан Српске Академије Наука и Уметности
(САНУ), На крају зборника су регистар личних имена и списак скраћеница.
Приређивачи
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ПРЕДГОВОР
ЈУГОСЛАВИЈА – МАРОКО
1957–1990
Без обзира на несумњиво велику географску удаљеност и историјску
и цивилизацијску разноликост две државе, односи Југославије и Марока су
се током највећег дела хладноратовског раздобља углавном позитивно развијали и били у знаку сталних обостраних настојања да се обезбеде услови
за унапређење свих видова политичке, економске и културне сарадње. Две
државе су током целог овог раздобља, од успостављања дипломатских односа 1957. године до распада Југославије, испољавале међусобно високо
уважавање и поштовање, залажући се при томе за реализацију сличних
начела и циљева у међународним односима.
Пошто су југословенски званичници као један од главних приоритета своје политике несврстаности средином педесетих година прокламовали безрезервну подршку процесу деколонизације на афроазијском простору, с великом пажњом су пратили бурна збивања у Северној Африци
и обликовање главних одредница спољнополитичког опредељења држава
које су се управо у то време ослобађале колонијалних стега. Политичке
везе и сарадња Југославије са Мароком датирале су још из времена пре мароканске независности. У седишту Уједињених нација у Њујорку, али и у
Паризу, одржавани су редовни контакти између представника Југославије
и мароканског покрета за независност. Југославија је још од момента када
се мароканско питање поставило у ОУН давала активну подршку мароканској борби за независност, што је већ у то време створило пријатељске
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везе и пријатељску атмосферу. Марокански представници су учествовали
на конгресу покрета за мир у Загребу 1955. године.1
У том духу, Југославија је признала независну државу Мароко већ
12. јуна 1956 (само три месеца пошто се Мароко ослободио колонијалне
зависности од Француске и стекао пуну националну независност)2, а 1.
марта 1957, споразумом две владе, успостављени су дипломатски односи и
договорена размена дипломатских представништава у рангу посланства.3
Маја 1957. југословенски амбасадор у Паризу Алеш Беблер боравио
је у Мароку. Примио га је тадашњи краљ Марока Мохамед V, који је заједно са члановима нове мароканске владе с њим водио опсежне разговоре.
На основу овлашћења и упутства Министарства иностраних послова Југославије, Беблер је постигао договор са мароканском владом о размени
дипломатских мисија у рангу посланства. Већ тада обе стране су испољиле
заинтересованост за успостављање директних контаката њихових високих
званичника и за ширу сарадњу у оквиру Уједињених нација и других међународних организација, а посебно у склопу заједничког деловања у оквиру
групе несврстаних земаља.4 У складу са постигнутим договором Беблера
и мароканске владе, већ 4. фебруара 1958, када је први југословенски посланик предао акредитиве мароканском краљу, отворено је и посланство
ФНРЈ у Мароку. Мароканска влада, са своје стране, такође је испољавала
спремност и заинтересованост за отварање свог представништва у Југославији, али је указивала на то да има финансијских и кадровских проблема око реализације ове своје намере. Фебруара 1959. дала је иницијативу за
1

МСП РС, ДА, ПА, 1959, Ф-75, дос. 9, бр. 48464. Југословенско-марокански односи,
Рабат, 9. март 1959.
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Краљевина Мароко је стекла независност марта 1956. године, а на XI заседању Генералне скупштине УН, 12. новембра 1956 године, Мароко је примљен за члана ове
организације.

3

МСП РС, ДА, ПА, 1959, Ф-75, дос. 9, бр. 48464. Југословенско-марокански односи,
Рабат, 9. март 1959.
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AJ, КПР I-5-b/73-1. Забелешка о разговорима амбасадора Алеша Беблера са мароканским султаном Мохамедом V и министром иностраних послова Ахмедом Балафрежом приликом амбасадорове посете Мароку маја 1957, Београд, 20. мај 1957.
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подизање свог посланства на ранг амбасаде и донела истовремено одлуку
о отварању представништва у Београду. Непосредно после тога именован
је први марокански амбасадор у Београду.5
Званичници из Београда у Мароку су видели важног партнера у реализацији југословенског концепта широког окупљања свих новоослобођених афроазијских и латиноамеричких држава у јединствен покрет, у коме
би Југославија имала важну улогу и преко кога би ојачала своју међународну позицију и одбрамбени потенцијал у односу на снажни притисак који
је стално трпела и са Истока и са Запада. Економски интереси Југославије
су, такође, представљали важан подстицај ближем повезивању са Мароком. Трговинска размена са Мароком одвијала се до тада кроз Трговински
споразум са Француском. Почетком јуна 1957. југословенска делегација је
посетила Мароко и закључила први директан трговински споразум са том
државом. Висина годишње робне размене предвиђена тим споразумом износила је у оба правца милијарду и двеста милиона француских франака.
Робна размена, потом, показивала је сталну тенденцију пораста, а с обзиром на чињеницу да је Мароко био богата земља са још недовољно испитаним и искоришћеним могућностима, процењивало се „да постоји реална
основа за све ширу економску сарадњу”. Југословенско поморство је у то
време посебно било заинтересовано за успостављање дипломатских односа са Мароком, јер су у мароканске луке у Тангеру и Казабланки редовно
пристајали југословенски бродови на путу за америчке луке.6
Марокански политичари били су пак заинтересовани за унапређење односа са Југославијом јер су у њој видели државу која се не руководи намером да кроз билатералну сарадњу врши политички притисак или
покушава да спроведе неке своје уске националне циљеве који се косе са
интересима Марока. Такве аспирације према Мароку имале су све водеће
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МСП РС, ДА, ПА, 1959, Ф-75, дос. 9, бр. 48464. Југословенско-марокански односи,
Рабат, 9. март 1959.

6

AJ, КПР I-5-b/73-1. Образложење уз Одлуку о отварања посланства ФНРЈ у Краљевини Мароко; AJ, КПР, I-2/13-6. Мароко – економски односи са ФНРЈ.
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светске силе, али и поједине суседне арапске земље. Иако су југословенске економске и финансијске могућности у погледу подршке мароканским
развојним привредним програмима биле изузетно скромне, марокански
званичници су испољавали искрене тежње за унапређење билатералне
економске сарадње, јер су знали да, када је реч о Југославији, нема неких
скривених намера или условљавања политичким концесијама. У настојањима да учврсти и прошири своју независност, Мароко је био заинтересован за успостављање присних односа са Југославијом, „чија је независна
политика наилазила на одређени респект како код мароканског народа тако
и код државних функционара и политичких личности Марока”. У том смислу, током поменутих разговора са Алешом Беблером у Мароку, указано је
на то „да Мароко тражи стручњаке за замену Француза”.7
С обзиром на то да је Мароко пружао снажну подршку борби алжирског народа за национално ослобођење и еманципацију од Француске
(заједно са Тунисом, који је такође стекао националну независност 1956.
године) – Југославија се са овим државама нашла на истом фронту борбе,
сматрајући их будућим потенцијалним савезницима у стратегији парирања
блоковској политици великих сила. Од успеха ове југословенске „мисије” у Северној Африци и оствареног нивоа сарадње са новоослобођеним
медитеранским афричким државама умногоме је зависио и будући статус
Југославије у покрету несврстаности и југословенски престиж међу све
бројнијом групом земаља Трећег света.8
7

Исто; AJ, КПР I-5-b/73-1. Забелешка о разговорима амбасадора Алеша Беблера са мароканским султаном Мохамедом V и министром иностраних послова Ахмедом Балафрејом приликом амбасадорове посете Мароку маја 1957, Београд, 20. мај 1957; МСП
РС, ДА, ПА, 1965, Ф-100, дос. 11, бр. 4162. Забелешка о југословенско-мароканским
билатералним односима.
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Процењујући да ће Фронт за национално ослобођење Алжира после победе над француским колонијалним војним формацијама и после ослобођења Алжира од колонијалне зависности од Француске постати „најмоћнији фактор у читавом северно-афричком подручју”, Југославија је своју пенетрацију у овој области сматрала фактором од
пресудног значаја за реализацију њеног новог спољнополитичког концепта (МСП РС,
ДА. 1958, стр. пов, Ф-1, бр. 265. Сумарни извештај о политичкој ситуацији у Алжиру; Dragan Bogetić, Podrška Jugoslavije borbi alžirskog naroda za nezavisnost u završnoj
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Југословенске и мароканске власти су тесно сарађивале у пружању
одлучне подршке алжирском покрету за национално ослобођење у склопу читавог низа заједничких дипломатских акција и иницијатива у Уједињеним нацијама, али и у процесу посредовања и преговарања са француским и западним званичницима у вези са решавањем алжирске кризе. Пружајући своју безрезервну подршку напорима арапских и других земаља
у изналажењу решења алжирског питања и обуставе рата, југословенска
делегација је септембра 1957, током XII заседања Генералне скупштине
Уједињених нација, подржала понуду добрих услуга мароканског краља
Мохамеда V, сагласну ставу алжирских представника који су пратили ток
дискусије о алжирском питању у УН. Југословенски делегат Ђуро Нинчић
је том приликом изложио став југословенске владе да „политичко и мирољубиво решење” за које се залаже Мароко и марокански став о „сувереном
праву народа Алжира да сам одређује своју судбину” представљају једину
прихватљиву алтернативу француском покушају „да се силом оружја угаси
борба једног народа за слободу и задржи точак историје”.9
Југословенско-мароканска сарадња у склопу подршке еманципаторским тежњама у Алжиру посебно је долазила до изражаја у оквиру достављања обимних контингената југословенске хуманитарне и војне помоћи алжирским борцима и у оквиру збрињавања алжирских рањеника.
С обзиром на то да је територија Марока представљала важно упориште
алжирских војних снага,10 она је представљала кључну дестинацију за
достављање ове помоћи. Огромне количине санитетског материјала, вој-

fazi Alžirskog rata 1958–1962, „Istorija XX veka”, br. 3, Beograd 2012, str. 155–169; Љубодраг Димић, Југославија и Алжир 1961–1965, „Југославија–Алжир”, Београд 2013,
стр. 49–80).
9

МСП РС, ДА, ПА, 1959, Ф-1, бр. 161. Алжирско питање пред ОУН; Joško Jakovljević,
Antikolonijalni ratovi posle Drugog svetskog rata i međunarodno pravo, Beograd 1967, str.
225–226; „Jugoslovenski pregled”, maj 1957. str. 33–34. i februar 1961, str. 11–14.

10

У Мароку су формирани логори за обуку алжирских устаника и лоцирана складишта
оружја које је пребацивано у Алжир. У склопу Арапске лиге Мароко је, као и остале
чланице, давао тачно утврђени допринос као облик финансијске помоћи алжирским
устаницима.
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не опреме и оружја Југославија је најчешће допремала у луку Казабланку
представљајући ту доставу као део комерцијалних аранжмана са Мароком,
а потом су Мароканци те контингенте достављани алжирским борцима.
То је, заправо, био већ устаљен систем југословенско-мароканске сарадње, којим је требало закамуфлирати праву суштину ствари. Таква пракса
је повремено доводила до тешких инцидената у односима Југославије и
Марока са Француском. Посебну пажњу светске јавности у том контексту привукла је епизода која се одиграла јануара 1958. године, када су два
француска разарача надомак Алжира пресрела југословенски прекоокеански трговачки брод Словенију и приморала посаду да промени курс брода
(управљеног ка мароканској луци Казабланки) и уплови у алжирску луку
Оран. У овој луци француски војници су истоварили и запленили целокупан товар југословенског брода – око 148 тона муниције и оружја. Иако су
југословенске власти оптужиле Французе да се понашају као „гусари” и
„поморски разбојници” – радило се заправо о југословенском покушају да
се као комерцијални аранжман са страним партнерима представи покушај
достављања оружане помоћи Фронту за национално ослобођење Алжира
уз посредовање мароканских власти.11
На интензивирање сарадње Југославије и Марока током шездесетих
година у великој мери су подстицајно деловала два кључна фактора. Пре
свега, радило се о евидентно позитивним кретањима на ширем међународном плану и попуштању затегнутости у односима две суперсиле. Наиме,
то је било време детанта и смањивања блоковске конфронтације, као последице и поуке Кубанске кризе, која је 1962. године довела свет на саму ивицу општег нуклеарног рата. Други фактор произилазио је из самих
спољнополитичких приоритета којима су се руководиле ове две државе у
то време, када се постепено обликовала нова спољнополитичка платформа
Југославије, чију је кључну одредницу (поред равномерног и избаланси-

11

МСП РС, ДА, 1956, стр. пов, Ф-3, бр. 51; Драган Богетић, Југославија и борба алжирског народа за национално ослобођење 1954–1962, „Југославија–Алжир”, Београд
2013, стр. 24–27.
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раног унапређења сарадње са Истоком и Западом) чинило опредељење за
што шире отварање према Трећем свету, посебно према Африци, на чијем
простору се као резултат интензивирања процеса деколонизације нагло
увећавао број новоослобођених држава несклоних везивању за антагонизоване блокове. У тим државама Југославија је видела главне савезнике у
реализацији своје идеје о неопходности стварања једног широког покрета несврстаних, који би се, заједно са Југославијом, наметнуо као важан
фактор међународних односа и важна алтернатива блоковској политици.
С друге стране, евидентан интерес мароканских званичника за интензивирање сарадње са Југославијом током шездесетих година представљао је
одраз процеса мароканског активнијег укључивања у опште међународне
токове, односно, активнијег иступања на међународној сцени у склопу политике отварања ка афроазијским земљама и проширивања спољнополитичких веза са несврстаним земљама, а све то у контексту још снажнијег
настојања да се води независна политика и форсирају начела мирољубиве
коегзистенције као кључне премисе генералне мароканске међународне
стратегије. Југославија је сматрана типичним отелотворењем борбе за очување националне независности и брзог друштвеног и политичког развитка.
Марокански званичници, као и политичка опозиција, у том смислу, стално
су истицали значај пријатељских односа између две земље.12
До првог званичног контакта југословенских и мароканских високих
руководилаца долази већ на самом почетку шездесетих година, септембра
1960, током XV заседања Генералне скупштине Уједињених нација. На
том заседању Тито је имао прилику да се упозна са потпредседником мароканске владе и будућим лидером Марока – принцом Мулајем Хасаном,
који је предводио мароканску делегацију на заседању Генералне скупштине.13 Тито и марокански принц су у два наврата водили исцрпне разгово12

AJ, 507/IX, 79/V-13. Односи између Југославије и Марока, Београд, 20. јануар 1969.

13

Мулај Хасан је у време када је Мароко стекао независност, поред тога што је био престолонаследник, вршио и функцију начелника главног штаба и врховног команданта
војске, а од 1960. до 1961. преузео је и функцију потпредседника владе и министра
обране. Постао је краљ 26. фебруара 1961. године, после смрти мароканског краља
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ре у седишту УН – 27. и 28. септембра 1960. Током тих сусрета Хасан је
изразио спремност да подржи мирољубиву посредничку иницијативу, коју
су, поред Тита, покренули и индијски премијер Нехру, индонежански лидер Сукарно и председници Египта и Гане – Насер и Нкрума. Радило се
о популарно названој „Иницијативи петорице” чију је окосницу чинила
потреба превазилажења драматичне ситуације која је настала због оштре
конфронтације две суперсиле и заоштравања хладноратовских тензија.
Интенција поменуте иницијативе се сводила на неопходност усвајања посебне резолуције у којој би се од САД и СССР-a тражило да хитно обнове
своје раније преговоре, прекинуте после обарања америчког авиона U-2
над совјетском територијом. Иако поменута резолуција није усвојена због
противљења совјетског и америчког председника одлучност земаља које
су подржавале ту резолуцију утицала је на одређена престројавања у ОУН,
што је допринело каснијим организованијим наступима земаља Трећег света у овој организацији и у знатној мери подстицајно деловало на интензивирање међусобне сарадње и тешње повезивање земаља које су биле њени
главни протагонисти. Тито и марокански принц Хасан постали су искрени
савезници у акцији за формирање покрета ванблоковских држава у склопу
реализације идеје да се одржи један шири скуп новоослобођених земаља,
антиколонијално и антиблоковски конципиран. Југославија и Мароко су
се заједно активно укључили у читав сплет разноврсних облика сарадње
и заједничког наступа бројчано предоминантне групације ванблоковских
држава у ОУН. Та групација је већ на XV заседању Генералне скупштине
успела да издејствује усвајање Резолуције о сарадњи држава чланица (која
је представљала неку врсту компензације за неусвојени Предлог резолуције о хитном састанку Хрушчова и Ајзенхауера), као и Резолуције о давању
независности колонијалним земљама, која је била у духу касније антиколонијалне борбе чланица покрета несврстаности.14

Мохамеда V.
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МСП РС, ДА, ПА, 1960, Југославија, Ф-56, бр. 436438. Спољна политика Југославије
и међународни односи; AJ, КПР I-2/12. Извештај на Седници Савезног извршног већа,
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Тито и принц Хасан су се током сусрета у Њујорку сложили да се актуелна криза у односима две суперсиле, као и сви други међународни проблеми, мора решавати искључиво на мирољубив начин, без претње употребом силе и довођења у питање мира и безбедности у свету. Принц Хасан
је напоменуо да његова земља настоји да води политику која би допринела
смањењу међународне затегнутости и развијању равноправних односа између земаља и да стога безрезервно подржава настојања Југославије да се
у међународним односима обезбеди могућност свих земаља – без обзира
на њихову величину и војну моћ – да активно учествују у доношењу свих
одлука релевантних за њихову будућност и евентуално кориговање светског поретка. Заједнички став Тита и Хасана био је да се судбина народа
који се ослобађају колонијализма не може решавати без њих самих. Двојица државника су сматрали да је политика блокова да стално производи поделе и конфронтације и да се зато мир може постићи само успостављањем
„колективне безбедности у светским размерама, проширивањем области
слободе” и окончањем доминације једних земаља над другима. У том контексту оцењено је да процес разоружања најдиректније води смањивању
могућности избијања сукоба, а од светских лидера је тражено да обуставе
атомске пробе и да убудуће атомску енергију користе искључиво у мирнодопске сврхе.15
Први директни лични контакт Тита и Хасана у Њујорку одиграо је
значајну улогу у каснијем постепеном обликовању кључних одредница широке платформе југословенско-мароканске сарадње и могућности усклађиБеоград, 13. октобар 1960; МСП РС, ДА, ПА, 1960, Југославија, Ф-56, бр. 436357.
Делатност Југославије у ОУН и другим међународним организацијама Gen. Ass. Doc.
A/4522/XV.
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МСП РС, ДА, ПА, 1960, Југославија, ф-56, бр. 436357. Делатност Југославије у ОУН
и другим међународним организацијама; Dobrivoje Vidić, Značaj XV zasedanja generalne skupštine Ujedinjenih nacija za sazrevanje politike i pokreta nesvrstanosti, Zbornik
radova „Tito–nesvrstanost–savremenost”, Beograd 1988, str. 83–84; Bojana Tadić, Istorijski
razvoj politike nesvrstavanja 1946–1966, Beograd 1968, 50–54; Olivera i Dragan Bogetić,
Hronologija nesvrstanosti 1956–1980, Beograd 1982, str. 107–108; Vladimir Petrović, Titova lična diplomatija, Beograd 2010; „Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza
Tita”, Beograd 1978, str. 207.
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вања појединих стратешких премиса спољнополитичких опредељења две
државе. Тај сусрет несумњиво је допринео бољем међусобном упознавању
вође југословенских комуниста и будућег лидера Марока, а самим тим и
сазревању свести о сличностима у ставовима о важним међународним питањима и проблемима. Један од разлога због којих се Тито одлучио да присуствује XV редовном заседању Генералне скупштине УН је лежао управо
у његовој намери да оствари директне личне контакте са представницима
што већег броја ванблоковских држава и подстакне их на окупљање и тешње повезивање у јединствен фронт борбе против свемоћи блоковских сила.16 С обзиром на то да је Тито у XV заседању Генералне скупштине УН
видео „моралну победу” ванблоковских земаља, сматрао је да сарадња коју
су те државе оствариле у Њујорку треба да буде својеврстан образац, путоказ и подстрек за нове видове њиховог даљег тесног повезивања и усаглашеног заједничког деловања у међународним односима.17
Руководећи се оваквим полазиштима, Тито је већ у пролеће наредне
године (марта и априла 1961) кренуо у своју нову, маратонску прекоокеанску турнеју бродом Галеб. Овај пут дестинација су биле државе Западне
и Северне Африке. Своје становиште о потреби одржавања конференције шефова држава и влада неангажованих земаља Тито је прво изложио
приликом своје званичне посете Мароку, од 1. до 6. априла 1961, краљу
Хасану II. Међутим, прва рунда разговора двојице државника, која је отпочела већ 1. априла 1961 – била је посвећена углавном проблемима који
су се тицали предузимања мера у циљу унапређења билатералне сарадње.
На самом почетку разговора Тито је истакао да би требало пре свега размотрити те мере, како би се билатерална сарадња несметано развијала, а
потписани уговори успешно реализовали „без било каквог затезања” (имајући у виду дотадашњу незадовољавајућу праксу). Напоменуо је да сматра
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МСП РС, ДА, ПА, 1960, Југославија, Ф-56, бр. 436438. Спољна политика Југославије
и међународни односи.
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AJ, KПР I-2/12. Извештај на Седници Савезног извршног већа, Београд, 13. октобар
1960.
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„да би било веома корисно ако бисмо могли да поразговарамо о томе каква
предузећа Мароко жели да гради, како би наши експерти или наше заинтересоване организације пришле студији и изради елабората”. То је навео
као само једну страну сарадње. „Друга је примати кадрове на обуку, више
школе, средње школе, на праксу итд. То важи како за индустрију тако и за
пољопривреду. Наравно, ствар треба тако поставити да пре свега одговара потребама Марока. Исто тако, мислим да би било од користи развијати
техничку помоћ, коју смо ми дали и дајемо читавом низу земаља Африке и
Азије. Број наших стручњака у тим земљама већ се пење на неколико стотина. Ми смо спремни да мароканским жељама изађемо у сусрет највише
колико нам то буде могуће”. Поред тога, упозорио је свог саговорника да
Југославија и Мароко немају уопште уговоре о научној и техничкој сарадњи и да би било јако важно да се такви уговори што пре закључе, јер би то
знатно упростило решавање питања кадрова.18
Марокански краљ је, пре него што је одговорио Титу, изразио своје
високо мишљење о спољној политици Југославије, напоменувши да она
представља „фактор стабилности и мира у свету” и да ће стога „сви мостови, који нас буду водили према Југославији бити солидни и чврсти”.
Пошто је истакао да је то разлог зашто су Мароканци одлучили да развијају присне односе са Југославијом, прецизирао је да су његовој земљи
потребни „високо квалификовани кадрови, али и кадрови средњих квалификација, кадрови у администрацији и привреди”. Затим је истакао: „Нама су такође потребни радници, учитељи, и други, они који представљају
језгро и мост између синдиката и основе, радничких маса. Наша земља
очекује од пријатељске Југославије помоћ не само на техничком плану, у
извршењу петогодишњег плана, већ и помоћ за образовање школовања кадрова, а и практичну помоћ за пројектовање и опрему предузећа.” Навео
је да ће његова влада доставити Југославији листу за изградњу педесет
објеката, углавном средњих и мањих, при чему ће југословенској влади
18
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бити препуштено да сама одабере на којим објектима ће Мароку пружити
финансијску помоћ и помоћ у њиховој изградњи. Замолио је Тита да Југославија пошаље Мароку мању групу експерата за економију, индустрију,
статистику, планирање, али и за социјална питања, и да они с тим увези
Мароканцима конципирају посебне елаборате и предлоге. То би, по Хасану II, био начин да његова земља дође до пројеката и предлога „не само
од бивших колонијалних управљача, већ и од Југославије”, чије би моделе
радо применила у својој привреди и друштву у целини. Пошто се Тито у
начелу сложио са овим предлозима и обећао мароканском лидеру да ће они
бити озбиљно размотрени од стране југословенске владе, ова рунда разговора била је завршена.19
За Тита је од највећег значаја био део разговора у Рабату који је вођен 5. априла. Као што је на почетку наведено, том приликом он је домаћину изложио своје становиште о потреби одржавања конференције шефова држава и влада неангажованих земаља. Констатовао је да актуелна
ситуација у међународним односима у много чему подсећа на време које
је претходило Другом светском рату. „Стиче се утисак као да се та ситуација не креће напред, не виде се никакве перспективе, не види се излаз из
садашњих тешкоћа”, рекао је. Посебан проблем представља немоћ ОУН
да утиче на негативан тренд збивања у свету. Иако се већина држава чланица ове организације залаже за предузимање мера у правцу изналажења
општеприхватљивих компромиса, којима би коначно било отклоњено драматично сукобљавање блоковских сила, практичан ефекат таквог наступа
је занемарљив. „Ако би се ствари даље тако развијале” – по Титу – „Уједињене нације би претрпеле крах”. Стога је дужност ванблоковских држава
„да помогну оздрављење Уједињених нација, како би оне убудуће могле
да играју позитивну улогу”. Да се не би поновило негативно искуство XV
заседања Генералне скупштине, када су велике силе успеле да разним маневрима разбију једнодушност ових држава и паралишу сваку акцију на
разрешењу актуелних спорова, југословенски председник је предложио
19
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сазивање конференције шефова држава или влада неангажованих земаља.
Тај самит би морао бити одржан „пре XVI заседања УН, пре јесени, да
би се продискутовали проблеми који имају све акутнији карактер, да би
се припремила заједничка гледишта и да би се могла развити заједничка
активност у Уједињеним нацијама. То је тим пре потребно што се досад у
Уједињеним нацијама иступало ad hoc, нејединствено и на брзину.”20
Идеја о сазивању конференције ванблоковских држава је наишла на
изузетно позитиван пријем код мароканског краља. Хасан II је у остварењу
неопходног степена јединства тих држава видео једину могућност парирања блоковској пенетрацији на тлу Азије и Африке: „Неангажоване земље
су као бродови, који су повезани за обалу. Ако би неко хтео да се одвоји,
може то да учини, али се излаже опасностима. Тако би и за сваку неангажовану земљу, обзиром на њену економску овисност од других, било тешких
последица.” Марокански лидер је, у том смислу, напоменуо: „Политика
ванблоковског неангажовања једина је политика, коју ће Мароко водити.
То је политика мудрости и опреза. Данас се мора водити политика разума а
не политика неразума. Нема два излаза, има само један, а то је политика разума а не политика лудости. Желим да Вас уверим да ће Мароко наставити
са таквом политиком и да ће бити њен пропагатор у Африци.” Свестан слабости афро-азијских земаља да се појединачно одупру притисцима великих сила, краљ Хасан је оценио да је „невезивање за блокове добра ствар”,
и додао: „Али, неангажоване земље, које су економски слабе и неразвијене,
подлежу утицају индустријски и у другом погледу развијених земаља, које могу да се супротстављају њиховој позитивној оријентацији. Због тога
би неразвијене и неангажоване земље требале да се узајамно помажу, не
само кроз билатералну сарадњу, већ и на мултилатералној основи, макар и
само по појединачним проблемима, како би својој сарадњи и својој јединствености дали чврсту основу. Због тога сам потпуно сагласан са Вашим
мишљењем о конференцији неангажованих земаља, на којој би, по мом
20
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мишљењу, требало да учествују и министри економије, просвете и других
ресора, како би у току саме конференције размотриле све могућности за
сарадњу и како би се дошло до конкретних закључака.”21
У Заједничком саопштењу, усвојеном на крају састанка, наводи се
да је председник Тито током своје посете Мароку, заједно са својим домаћинима, разменио гледишта у вези са општом ситуацијом у сфери међународних економских односа. Констатовано је да огроман економски јаз
између богатог Севера и сиромашног Југа представља „озбиљну опасност
за међународну стабилност” и у том смислу је процењено да је пружање
економске и техничке помоћи недовољно развијеним земљама у интересу
свих земаља и народа, као и у интересу светске привреде у целини. Ову
помоћ, по мишљењу шефова две државе, треба пружати преко ОУН или
путем билатералних споразума, без икаквих политичких и сличних услова
који би на било који начин доводили у питање независност, суверенитет
и равноправност држава каје примају ту помоћ. Као опасност по међународну стабилност и мир оцењено је и настављање трке у наоружавању, па
је стога дужност свих држава, великих и малих, да улажу највеће напоре
како би се зауставио тај процес, трајно забранили нуклеарни експерименти
и приступило преговорима за постизање споразума о општем и потпуном
разоружању. Саговорници су истакли своју безрезервну подршку борби
алжирског народа за слободу и независност и сложили се да је неопходно
да без одлагања буде остварено право тог народа на самоопредељење. Тито
и Хасан II су у том контексту осудили дотадашња настојања да се народу
Алжира силом оружја онемогући стицање независности, чиме се доводи у
непосредну опасност мир у овом делу Африке и у свету уопште. Двојица
државника, уједно, поздравили су стицање независности извесног броја
афричких земаља и изразили своје заједничко уверење да је неопходно и
хитно потребно „осигурати стицање независности свим оним народима,
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који се још налазе под колонијалном влашћу”. По питању конгоанске кризе,
једино решење су видели у „хитном повлачењу колонијалиста, елиминисању сваког мешања споља, кажњавању организатора и извршилаца убиства
премијера Патриса Лумумбе и других конгоанских лидера, поштовањем
независности, интегритета и јединства Конга и омогућавањем нормалног
рада легалним институцијама Конга, а у првом реду централној влади Антоана Гизенге”. У Заједничком саопштењу се наводи и да су Тито и Хасан
II „пажљиво размотрили досадашње резултате сарадње њихових земаља
на политичком, економском, техничком, културном и другим пољима и са
задовољством су установили да су се последњих година пријатељски односи између Југославије и Марока успешно развијали”. Истовремено они
су констатовали „да постоје обостране жеље и повољне могућности за даље развијање свестране сарадње између две земље”.22
По одласку из Марока Тито је имао разлога за задовољство постигнутим резултатом разговора са краљем Хасаном II. Без обзира на разлике
у политичким системима две државе, Југославија је стекла још једног савезника у својим настојањима да трансформише постојећи биполарни систем међународних односа. Сличан ефекат није остварен током разговора
које је Тито водио са осталим лидерима Северне и Западне Африке током
ове његове вишемесечне турнеје (изузимајући разговоре са египатским
председником Насером, који су имали сличан тон и сличан ефекат).
Тито се по трећи пут сусрео са Хасаном II на самиту несврстаних земаља у Београду, септембра 1961. Београдска конференција представљала
је логични продужетак мирољубиве посредничке акције несврстаних земаља (у којој су врло ангажовано учествовале Југославија и Мароко) започете
на XV заседању Генералне скупштине УН, чији је циљ био превазилажење
кризе изазване оштром америчко-совјетском конфронтацијом. У том духу,
у Београду су усвојена два важна документа која су се тицала управо ове
проблематике: Изјава о опасности рата и апел за мир и Писмо Хрушчову
22
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и Кенедију (новом америчком председнику), у коме се од њих тражи да се
хитно састану и компромисом разреше новонасталу експлозивну ситуацију насталу после подизања Берлинског зида.23
Од посебног значаја за југословенске званичнике била је безрезервна подршка Марока Титовој иницијативи на Београдском самиту за обезбеђивање сталности акција несврстаних земаља, кроз формирање одговарајућих механизама који би омогућили њихово континуирано и заједничко
деловање у међународним односима. Мароканска делегација је заједно
са делегацијама мањег броја учесника конференције у Београду (лидера
Египта, Гане, Туниса и Индонезије), подржала Титово одлучно залагање
за формирање покрета несврстаности и институционализацију сарадње
ванблоковских држава.24 Краљ Хасан II је, инсистирајући на томе да се
обезбеди континуитет заједничких и синхронизованих активности несврстаних земаља у међународним односима, подржао Титов предлог да се
у Београду постигне договор о одржавању следећег самита несврстаних:
„Мароко, који је још од проглашења своје независности усвојио политику
невезивања за блокове, с великим нестрпљењем очекује дан када ће се ова
Конференција поново састати, да би направила биланс пређене етапе на
путу остварења усвојених одлука. Мароко ће се сматрати почашћеним и
срећним ако му се пружи прилика да понуди гостопримство једном од наредних заседања ове Конференције.”25
Па, ипак, Београдска конференција није могла одиграти улогу оснивачког скупа покрета несврстаности, како су то прижељкивали југословен23
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ски и марокански званичници. За тако нешто још увек је било рано. Велики број ванблоковских држава колебао се, чак и око саме сврсисходности
свог учешћа на једном оваквом самиту, који је до крајње мере изазивао
подозрење и сумњичавост великих сила. Иако су декларативно подржале
окупљање несврстаних земаља у Београду, и СССР и Западне силе су дипломатским каналима вршили снажан притисак на поједине учеснике тог
самита уочи његовог одржавања, а потом, када је он почео – испољавали
сумњу у његову делотворност и конструктивност, па чак у одређеним моментима отворено прижељкивали његов неуспех.26 И Тито и Хасан II су
стога у више наврата испољавали своје незадовољство. У свом завршном
говору марокански лидер је у том смислу, истичући значај самита у Београду, напоменуо: „Конференција може бити поносна што је разочарала предвиђања лоших пророка. Ми одлазимо са ове Конференције јединствени,
одлучни да следимо циљеве због којих је она одржана”.27
Београдска конференција отворила је ново поглавље у развоју политике несврстаности, али и ново поглавље у односима Југославије и Марока. Сама чињеница да су се лидери две земље чак три пута сусрели током
релативно кратког, једногодишњег интервала (прво у Њујорку, па у Мароку и на крају у Београду), указивала је на обострану заинтересованост за
што шире унапређење билатералне сарадње. Ти учестали контакти су допринели бољем међусобном упознавању два народа и сазревању свести о
евидентној компатибилности спољнополитичких приоритета којима су се
руководили, што је, опет, снажно утицало на садржајнији и ангажованији прилаз југословенских и мароканских званичника решавању актуелних
међународних проблема и ублажавању хладноратовских тензија током раздобља које је потом уследило.
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Dragan Bogetić, Pogoršanje jugoslovensko-američkih odnosa posle prvog samita nesvrstanih zemalja u Beogradu, „Istorija XX veka”, br. 2, Beograd 2006, str. 71–86; Драган Богетић, Љубодраг Димић, Београдска конференција несврстаних земаља 1–6. септембра
1961. Прилог историји Трећег света, Београд 2013, стр. 161–167.
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Иначе, још у време непосредно уочи Београдског самита, а после Титове посете земљама Западне и Северне Африке, Тито је поднео Извештај
Савезном извршном већу, који је био од великог значаја у склопу процеса
обликовања нове југословенске међународне економске стратегије и, у том
контексту – унапређења привредне сарадње са Мароком. Наиме, у том извештају један од кључних закључака које је СИВ усвојио, тицао се поруке
надлежним институцијама да у што краћем року предложе методе економске сарадње са новоослобођеним земљама попут Гане, Гвинеје, Марока,
Малија. Африка је третирана као континент коме треба помоћи више него
свима (с обзиром на велики број новоослобођених држава са тог простора
које се изјашњавају за несврстану политику). У склопу овакве стратегије,
Мароканци су третирани као „посебно пожељни и равноправни партнери”,
којима треба обезбедити што повољније услове за „помоћ у склопу трансфера технологије, медицинске опреме и научног ресурса”. У политичким
круговима у Београду процењивано је да ће „политичка независност”, „беневолентност” Југославије и „политички капитал” који она има у Мароку
знатно доприносити добијању послова у тој земљи и кооперативности мароканске владе.28
У склопу југословенско-мароканских настојања да се прошири сфера
билатералне сарадње, средином маја 1962. Југославију посећује марокански
министар просвете и здравља Јусуф Бел Абес. Он је боравио у Југославији
као гост савезног секретара СИВ-а за просвету и културу Крсте Црвенковског. У току ове посете марокански министар је водио опсежне разговоре
са Црвенковским о југословенском просветном систему, југословенским
специфичним решењима и искуствима која би и Мароканцима могла да
буду корисна (описмењавање, основно образовање, техничко образовање,
степеновање универзитетске наставе). Сложио се са југословенским пред28

AJ, КПР I-2/13. Извештај Председника Републике о путу југословенске делегације у
пријатељске земље Западне и Северне Африке, поднет на Седници Савезног извршног
већа, Београд, 29. септембар 1961; АЈ, 130-607, Сарадња Југославије са земљама у
развоју; Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd 2007,
str. 195.
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логом да две земље треба да потпишу конвенцију о културној сарадњи, али
је сматрао да би то требало учинити током посете Црвенковског Мароку,
а не у Југославији. Тај свој став је образложио чињеницом да је Споразум
Југославије и Марока о економској сарадњи потписан у Београду и да је далеко већи број високих функционера из Марока боравио у Југославији него
југословенских у Мароку. У склопу ове иницијативе, уручио је и званичан
позив своје владе Црвенковском да посети Мароко и да том приликом заједно потпишу поменуту конвенцију. Као најпогодније време за ову посету
предложио је новембар или децембар 1962. године, јер је у то време у току
школска година у Мароку, па би Црвенковски био у прилици да се упозна
са радом мароканских просветних и културних институција.29
Током разговора са својим домаћинима Бел Абес је у више наврата
истицао да Југославију и Мароко везују многоструке везе које датирају
још из времена када Мароко није стекао националну независност и када
је југословенска влада пружала пуну подршку његовој борби за слободу.
Рекао је да је управо то један од разлога због којих марокански краљ испољава „велико поштовање и дивљење” према Титу и због чега истовремено
испољава и жељу да у многим доменима друштвеног развоја користи југословенска искуства. Марокански министар је, такође, истакао да одлази
дубоко импресиониран оним што је Југославија постигла током свог послератног развоја и изразио наду „да ће се у најкраћем времену успоставити једна шира сарадња у разним доменима”. На крају је напоменуо и то „да
је за њих после Француске Југославија политички најзначајнија земља и да
се током боравка у нашој земљи уверио да само друштвени интереси могу
једну заосталу земљу брзо и ефикасно да ставе на пут прогреса”. Иако је
стално истицао снажну повезаност своје земље са Француском, у једном
моменту је ипак рекао „да ће југословенски елан на пољу изградње земље
у Мароку достићи тек генерација која буде изашла из мароканских школа
и буде мање под утицајем француског често негативног индивидуализма”.
29

AJ, 559-4-9. Извештај о боравку у Југославији др Јусуф Бел Абеса (Youssef Bel Abbes),
министра просвете и здравља Марока, од 14. до 20. маја 1962. године.
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Непосредно пре свог одласка из Београда Бел Абес је дао опширне изјаве
представнику Танјуга и представнику арапске емисије Радио Београда, у
којима је истакао корисност његовог боравка у Југославији и пријатељство
које везује две земље.30
У ово време Југославија и Мароко су се све више активирали у тражењу решења за подстицање развоја неразвијеног дела света. Полазећи од
потребе превазилажења јаза између економски развијених и неразвијених
земаља, све чешће су се наметали као иницијатори сазивања међународних скупова на којима би се дискутовало о заједничким проблемима земаља у развоју. На основу таквих иницијатива, које су у различитим варијантама покретане и од других неразвијених земаља, јула 1962. године у
Каиру је одржана Конференција о проблемима економског развоја, на којој
су југословенски и марокански представници изнели свој целовит поглед
на путеве тог развоја. У Каиру је уобличена нова економска платформа
несврстаних земаља и усвојен програм акције, а све у склопу јединственог циља – радикалне трансформације постојећег система међународних
економских односа. Да би се то остварило, било је неопходно обезбедити
организованији и јединственији наступ несврстаних земаља на превазилажењу економских проблема који су били извор њихове нестабилности, како на унутрашњем тако и на спољном плану. Југославија и Мароко ту нису
биле изузетак и стога су били животно заинтересовани за обезбеђивање
економских механизама несврстаних земаља који би смањили економску
зависност тих земаља од светских сила, а истовремено повећали њихову
привредну сарадњу. То је био и једини пут ка сузбијању све погубнијег
дејства регионалних организација западних и источноевропских држава
по економске интересе осталих земаља.31 Земље учеснице су после бурне расправе једногласно усвојиле Декларацију, која је имала карактер својеврсног економског програма будућих заједничких активности. Основу
Декларације чинио је југословенски нацрт завршног документа, обогаћен
30

Исто.

31

AJ, КПР I-4-a. Извештај о Каирској конференцији и раду југословенске делегације.
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формулацијама које су предложили представници Индије, Египта, Бразила, Пакистана и Марока.32 Мада се у Декларацији прецизно не помиње
могућност формирања сталних механизама економске сарадње земаља у
развоју, ове земље су позване „да буду стално у међусобном контакту”,
да кроз тесну сарадњу решавају своје економске проблеме, да у ту сврху,
ако треба, „успоставе погодне институције” ради обезбеђења континуитета и ефикасности акције. Декларација је обавезивала земље учеснице да на
предстојећем заседању Генералне скупштине УН покрену иницијативу да
се у дневни ред уврсти и њихов захтев да се наредне године одржи међународна конференција о економском развоју у оквиру УН.33
Југословенски и марокански руководиоци су током својих сусрета
и разговора посвећених проблематици билатералне економске сарадње
често указивали на озбиљну дискриминацију којој су изложене земље у
развоју у светској трговини због постојања блоковских организација. Као
једну од највећих препрека економској повезаности и сарадњи тих земаља
сагледавали су деловање затворених западних регионалних организација
– Заједничког европског тржишта и Организације за економску сарадњу и
развитак (OECD) и формирање СЕВ-а, источноевропске економске асоцијације. Због тога су у Београду и Рабату сматрали да је нужно што хитније економску сарадњу између самих неразвијених земаља интензивирати,
обогатити и проширити тако да она буде што је могуће више свеобухватна
и делотворна. То је био једини пут да се земље у развоју наметну као пожељан и у одређеној мери равноправан партнер развијеним земљама на
светском тржишту. Трудећи се да по овом питању сами дају најбољи пример другима, југословенски и марокански политичари су стално заговарали концепт „колективног ослањања на сопствене снаге” ванблоковских
земаља, чија се интенција, поред осталога, сводила на потребу интензивирања економске сарадње између самих земаља у развоју и настојања да
32

Исто. Рад на Завршном документу; Садржај Декларације, 6–7, 12–18.
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Декларација конференције о проблемима економског развоја („Skupovi nesvrstanih zemalja”, Beograd 1974, 63–68).
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се у тим оквирима, у мери у којој је то могућно, нађу оптимална решења
у вези са планираним интерним развојним програмима и самим тим, бар
делимично, смањи зависност од кооперације и финансијске помоћи индустријски развијених земаља. Оно што је две државе упућивало на стално
унапређење сарадње био је обострани интерес и обострано настојање да се
интензивира процес диверсификације спољнотрговинске размене и повећа незадовољавајући ниво робне размене. Поред тога, ту је био и интерес
за склапање дугорочних аранжмана за поједине производе или групе производа који нису могли наћи пласман на светском тржишту, за уклањање
административних ограничења и проширивање сфере индустријске кооперације и специјализације.34
Током шездесетих година генерално је интензивирана размена посета високих званичника из Југославије и Марока, при чему су централну тему у разговорима имала питања која су се односила на разматрање
оптималних путева даљег унапређења билатералне привредне сарадње. У
том контексту од посебног значаја је било потписивање Споразума о привредној и техничкој сарадњи 19. априла 1962. и Протокола о проширењу
робне размене и привредне и техничке сарадње између Југославије и Марока 21. јуна 1963, током посете Рабату Бошка Тонева, помоћника савезног
секретара за финансије. Тим протоколом је предвиђено повећање међусобне робне размене у 1963. за 40% у оба правца. Осим тога, југословенски и
марокански представници сагласили су се о коришћењу преосталог дела
инвестиционог кредита од пет милиона долара, који је дала Југославија
Мароку за набавку опреме.35
Почетком јануара 1963. године Мароко је посетио Светозар Вукмановић Темпо, председник Централног већа Савеза синдиката Југославије.
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AJ, КПР I-2/13-6. Мароко. Економски односи са ФНРЈ; AJ, 507/79/V-13. Односи између
Марока и Југославије.
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Slavoljub Đera Petrović, n. d, str. 195; „Hronika međunarodnih događaja 1963”, 105D; АЈ,
130-559. Извештај о боравку у Југославији г. Јусеф Бел Абеса, министра просвете и
здравља Марока, 3. 7. 1962.
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Он је учествовао на Петом конгресу Светске синдикалне федерације, који
је одржан у Казабланки уз учешће представника афроазијских, латиноамеричких и европских држава. Југословенска делегација је том приликом
сачинила нацрт платформе тог скупа, који је уз незнатне измене усвојен.
Он се базирао на поставкама чија су основна полазишта Југославија и Мароко, као и већина земаља у развоју, заступали у склопу својих настојања у
Уједињеним нацијама за побољшањем њиховог положаја у светским економским токовима.36 Почетком марта 1964. Мароко је посетио помоћник
југословенског државног секретара Јосип Ђерђа. За време боравка у Мароку имао је контакте и разговоре са министром иностраних послова Балафрежом, министром народног здравља др Хатибом, генералним секретаром МИП-а и другим истакнутим руководиоцима. Том приликом размењена су мишљења о најактуелнијим међународним проблемима и питањима
о односу две земље. Министар иностраних послова Балафреж позвао је југословенског министра иностраних послова Кочу Поповића да посети Мароко. У принципу, позив је прихваћен, али термин није прецизиран. Принц
Мулај Абдалах показао је интерес да посети Југославију.37
У духу стално присутне заинтересованости југословенских и мароканских званичника за интензивирање билатералних контаката, долази до
посете мароканског министра здравља Ларбија Шраибија Југославији од 7.
до 12. априла 1964. Током разговора са министром здравства и социјалне
политике Момом Марковићем, Шраиби се интересовао како је организован систем здравствене заштите у Југославији и колико је лекара и медицинског особља укључено у њу. Интересовало га је и то колики проценат
државног буџета се издваја на здравствену заштиту, као и питања која се
тичу приватне праксе, вакцинације, заразних болести и броја туберкулозних болесника у Југославији. Пошто је у вези са свим овим питањима
добио прецизне и детаљне одговоре, марокански министар објаснио је
својим домаћинима како функционише организација здравствене службе у
36
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Мароку и са којим се конкретно проблемима моментално она суочава. Као
главно ограничење у том контексту навео је недостатак појединих профила
стручњака: офталмолога, физиолога, гинеколога, акушера, као и анестезиолога и лабораторијских техничара. После ове размене искустава прешло
се на питање сарадње две земље у области здравства. Шраиби је у целини прихватио југословенски предлог о потписивању посебне Конвенције
о сарадњи. Током ручка, који је приређен у његову част, у својој здравици
је изразио висок степен уважавања мароканске владе према политици коју
води Тито и истакао значај предстојећег самита несврстаних у Каиру и сарадње између Југославије и Марока. За време потписивања Конвенције о
сарадњи дао је изјаву за радио и штампу у којој је напоменуо „да ће потписивање Конвенције допринети даљем јачању и унапређењу односа између
две земље”, а да ће искуства стечена на основу упознавања са конкретним
решењима у југословенском здравственом систему бити од изузетног значаја за модернизацију и реорганизацију мароканског здравства. Напоменуо је да се у Мароку налазе многи југословенски лекари који тамо раде по
споразуму и да су Мароканци њима веома задовољни и изразио своју жељу
„да се ова сарадња и даље појачава на опште добро и да се повећа број југославенских лекара у Мароку”.38
Иначе, када је реч о заједничким иницијативама и акцијама Југославије и Марока у Уједињеним нацијама у циљу генералног побољшања позиција земаља у развоју у склопу шире сфере међународних економских
односа, од посебног значаја је био њихов наступ током Конференције Уједињених нација о трговини и развоју (УНКТАД), одржаној у Женеви од 23.
марта до 16. јуна 1964. године. Тим пре што је после овог скупа УНКТАД
постао главни орган Генералне скупштине УН, у чијој надлежности су били проблеми повећавања обима трговине, инвестиција и развоја земаља у
развоју, односно модалитети подршке њиховим напорима да се интегришу
у светску економију на равноправној основи. Југославија и Мароко, зајед38
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но са осталим земљама у развоју, у Женеви су успели да покрену разматрање читавог низа питања значајних за њихов положај у светској трговини и
привреди, да по први пут у Уједињеним нацијама наметну своју проблематику и разбију дотадашњу блокаду развијених земаља. Тада је седамдесет
седам земаља у развоју (које су 15. јуна 1964. формирале широку међународну асоцијацију при УН – познату као „Група 77”) донело декларацију у
којој су изнеле своје погледе о будућим облицима сарадње са развијенима.
То је касније утицало на даљу политику Међународног монетарног фонда,
као и на увођење Опште шеме преференцијала, чиме је отворен пут њиховим производима на тржишта развијених земаља. Током седамдесетих и
осамдесетих година УНКТАД је преузео значајну улогу у коренитој трансформацији постојећег система међународних економских односа.39
Па ипак, током прве половине шездесетих година испољавали су
се одређени фактори који су касније трајно ограничавали настојања југословенских и мароканских званичника да обезбеде што ширу платформу
свестране сарадње. Наиме, у то време већ су се могле уочити одређене резерве и неповерење мароканске владе према Југославији због југословенске склоности да стално проширује сарадњу са мароканским друштвеним
организацијама, првенствено оним левичарским, опозиционо настројеним
према актуелном режиму. Све политичке снаге у Мароку су оштром линијом биле подељене у две групе. Прву су чиниле, по југословенским мерилима, оне „прогресивне”, дакле, лево оријентисане политичке партије и
групације. Најутицајнија је била Национална унија народних снага, предвођена Бен Барком, али значајне су биле и Комунистичка партија Марока,
чији је лидер био Али Јата, и Унија рада Марока, на челу са Бен Садиком.
Другу групацију чинили су двор, влада и десне партије (Истиклал и Народни фронт). Највиши југословенски функционери су са „прогресивним”
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str. 49–113; Božidar Frangeš, Jugoslavija i konferencija UN o trgovini i razvoju, Beograd
1964; UNCTAD VI: Background and issues, May 1983.

32

политичким организацијама имали редовне контакте, присуствовали су
њиховим важним скуповима и конгресима, као што су и представници тих
организација релативно често били гости високих југословенских званичника и партијских руководилаца током конгреса и важних скупова Савеза
комуниста, Социјалистичког савеза радног народа и Савеза синдиката.40
Други ограничавајући моменат у склопу југословенско-мароканских
односа представљале су несугласице две стране поводом алжирско-мароканског сукоба, који је избио 8. октобра 1963, када су мароканске оружане
снаге прешле алжирску границу и наставиле продирање на алжирску територију.41 Југославија је осудила овакву акцију и инсистирала на моменталној обустави ватре, повлачењу војних снага на позиције које је свака
страна држала пре избијања сукоба и на отпочињању преговора са циљем
налажења мирољубивог решења у вези граничног спора. Тито је ове ставове изнео у личној поруци упућеној Хасану II. Због одсутности краља
Хасана II, министар Балафреж је примио поруку. Изразио је жаљење због
југословенског става, јер „он иде у прилог једној од спорних страна”. Генерални секретар МИП-а Марока, као и марокански амбасадор у Београду, у
више наврата су замерили југословенским властима због писања југословенске штампе о алжирско-мароканском спору.42
Па ипак, током целог овог раздобља, одвијала се интензивна преписка Тита и Хасана II, посвећена размени ставова у вези са кључним међународним проблемима и организовањем заједничких акција несврстаних
земаља (поруке о Кенедијевом одговору на апел учесника Београдског са40
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мита, о кубанској кризи, оружаним инцидентима на мароканско-алжирској
граници, припремама за Други самит несврстаних, ескалацији Вијетнамског рата). Ставови двојице државника о већини ових проблема били су
или врло слични или потпуно подударни, што је олакшавало усаглашено наступање представника две земље током бурних дебата у Генералној
скупштини УН и на скуповима несврстаних. Исто тако, двојица државника
су у склопу размене својих порука покушавали да усагласе своје иницијативе у циљу подстицања својих ћудљивих партнера у оквиру шаролике
групе несврстаних земаља, да коначно постигну споразум око конкретних
модалитета институционализације своје сарадње и заједничког наступа у
сфери међународних односа.43
С обзиром на то да ванблоковске земље на самиту у Каиру, октобра 1964, нису успеле да се договоре око формирања покрета несврстаности, посебну тежину у склопу даљих активности и нових корака у правцу
институционализације сарадње ванблоковских држава имала је званична
посета министра иностраних послова Коче Поповића Мароку од 6. до 9.
фебруара 1965. То је уједно била и погодна прилика да југословенски министар са својим колегом, мароканским министром иностраних послова
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Ахмедом Таибом Бенхимом, детаљно размотри конкретне мере за даље
унапређење свих аспеката југословенско-мароканске политичке, економске и културне сарадње и размени мишљење о свим важнијим актуелним
међународним питањима. Двојица министара су изразили своју подршку
резолуцији Конференције шефова држава и влада несврстаних земаља у
Каиру која се односила на положај арапских народа Палестине и подржали
препоруке Конференције УН о трговини и развоју. Истовремено, изразили
су забринутост због ситуације у Конгу и „терора који се врши над народима у португалским колонијама”. Такође су се изјаснили у прилог разоружања и истакли потребу прилагођавања Уједињених нација новим условима и потребама, инсистирајући на потреби да се обезбеди универзалност и већи степен демократизације ове организације, уз обавезну промену структуре њених главних органа. Они су подвукли значај кодификације
принципа мирољубиве коегзистенције. Поповић и Бенхима су проценили
да се политички односи Југославије и Марока развијају „на задовољавајући начин”, уз већ устаљену дипломатску опаску да привредна сарадња не
прати у довољној мери позитиван тренд политичке сарадње и „да још увек
у том погледу нису исцрпљене све могућности”. Марокански министар је
прихватио позив Коче Поповића да посети Југославију. На крају Поповићевог боравка у Мароку примио га је и краљ Хасан II Током краћег разговора марокански лидер се осврнуо на позитивне политичке импликације и
сврсисходност разговора које је претходних година водио са Титом и тим
поводом истакао потребу организовања што чешћих контаката високих руководилаца две земље.44 Своје задовољство садржајем и епилогом разговора у Мароку изразио је и сам Јосип Броз, непосредно по повратку Коче
Поповића у Београд, у својој личној поруци краљу Хасану II. Напоменуо је
да са задовољством може да констатује да је државни секретар за иностране послове Коча Поповић током посјете његовој земљи имао прилике да са
њим, „као и са цијењеним члановима мароканске владе, изврши корисну
размјену мишљења о најактуелнијим међународним проблемима”. Тито је
44
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истакао да му је посебно драго што може „констатовати да је изражено
обострано увјерење о потреби улагања сталних напора ради примјене одлука Каирске конференције несврстаних земаља, а у циљу очувања мира у
свијету и мирољубиве сарадње међу народима”.45
Позитивну тенденцију у развоју билатералних политичких односа
привремено је прекинуло убиство мароканског опозиционог лидера Бен
Барке (вође мароканских комуниста). Том приликом, у разговорима са мароканским дипломатама и званичницима, Тито није крио „да је случај Бен
Барка погодио нашу као и светску јавност”, али је, ипак, нагласио југословенску заинтересованост „да се пријатељски односи између две земље даље развијају”.46 С друге стране, власти из Марока су на све начине настојале да увере југословенске политичаре да немају никакве везе са отмицом и
убиством најутицајнијег представника мароканске опозиције, Бен Барком,
и да је овакав насилни акт директно у колизији са актуелним интересима
Марока и његовом политиком. Да би се појаснила сложена ситуација и
отклониле се југословенске сумње око овог догађаја, у Београд је средином фебруара 1966. допутовао специјални изасланик краља Хасана II и
министар иностраних послова Марока Ахмед Таиб Бенхима, који је том
приликом водио опсежне разговоре са Титом и његовим сарадницима на
Брионима. Пошто је Титу предао личну поруку мароканског краља у вези
са новонасталом ситуацијом, Бенхима је изнео бројне аргументе о неоснованости оптужби које су изнете од стране политичких кругова у Паризу
(Бен Барка је убијен у Француској), а потом прихваћене од великог дела
светске јавности. Није крио да његова влада Бен Барку сматра политичарем „који се ставио на страну непријатеља своје државе” и да је органи45
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зовао „заверу у Мароку” у том духу, а самим тим, на основу доказа које је
изнео суд, оправдано био осуђен на смрт. Али сама чињеница да га је после
тога краљ Хасан II „помиловао” и спасао од егзекуције говори о апсурдности оптужби за накнадну ликвидацију од стране истих актера – „Мароку
није било никако у политичком интересу да буде умешан у једну такву
аферу”. Бенхима је напоменуо „да у Мароку уопште не постоји традиција
насилног уклањања опозиционера… Мароко се никад ни у својој даљој ни
у својој ближој прошлости није служио таквим методама”.47
Тито се захвалио на детаљним информацијама и истакао „да је нас у
Југославији афера Бен Барке веома изненадила” и додао „да ми нисмо ову
аферу драматизовали. Ми смо једино објективно регистровали чињенице
које су објављене у страној штампи”. Рекао је да је Југославији „стало да
одржи добре односе како са Мароком, тако и са Француском” и нагласио:
„Ми смо се због тога уздржали од сваке оцене и очекујемо резултате истраге. Када они буду обелодањени онда ћемо заузети став”. Из излагања мароканског министра иностраних послова види се да ту постоје још многи
елементи који представљају аферу у компликованом виду. Познато му је да
су се у свету одиграли многи догађаји чије узроке је веома тешко открити.
Стога треба бити веома опрезан и сачекати крај истраге… „Разуме се да
ми, са принципијелне тачке гледишта, осуђујемо свако физичко уклањање
противника. Ми смо то осуђивали и пре рата, и за време борбе у илегалности, те и данас осуђујемо такве методе”. Задовољан оваквим наступом
свог саговорника, Бенхима је констатовао да управо оваква Титова реакција потпуно потврђује изузетно позитивно мишљење краља Хасана II о
југословенском лидеру. Истакао је да су Титове оцене „мудре и да се засни47
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вају на објективној анализи”. Тито је још једном напоменуо да „Југославија неће ништа учинити што би нашкодило интересима Марока и добрим
односима” који постоје између две земље: „Наша је једина жеља да се што
пре сазна истина о овој ствари”. Опраштајући се од министра иностраних
послова Бенхиме, Тито је упутио поздраве краљу Хасану и изразио наду
да ће доћи у посету Југославији. Марокански министар је одговорио да га
је краљ замолио да извести председника Републике о његовој намери да у
скорој будућности, можда још ове године, посети Југославију.48
После погоршања односа Марока са Француском због оштрих међусобних оптужби поводом „случаја Бен Барка“ и интензивирања мароканских иницијатива у правцу ширег унапређења сарадње са другим земљама
– током 1966. и прве половини 1967. појачала се заинтересованост Марока за проширење сарадње са Југославијом. Односе две државе у то време
карактерисала је евидентна блискост гледишта по многим међународним
проблемима и путевима за њихово решавање, произашла из привржености
политици несврстаности и начелима мирољубиве коегзистенције. Политичка сарадња нарочито је дошла до изражаја у активности и учешћу две
земље на скуповима несврстаних земаља, у склопу учестале размене порука Тита и Хасана II, организовања посета високих званичника две државе
и интензивним контактима друштвенополитичких организација. Посебан
значај Мароко је придавао улози и активности Југославије на међународном плану и у Уједињеним нацијама. Југославија је, и од стране краља
и владе и од опозиционих политичких организација, карактерисана као
пример доследне борбе за очување националне независности и брзог друштвеног и политичког развитка, али и као држава која је поборник искреног пријатељства и присне сарадње са Мароком. С обзиром на то да у ово
време долази до драматичног заоштравања у међународним односима због
ескалације Вијетнамског рата 1965. и бурних збивања на Блиском истоку,
која су резултирала Трећим арапско-израелским ратом, јуна 1967. године
– интензивира се дипломатска преписка и разговори високих званичника
48
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Југославије и Марока, посвећених разматрању изналажења општеприхватљивог мирољубивог решења.49
Југословени и Мароканци су били сагласни да хитно треба приступити тражењу мирољубивог решења путем преговора у духу одлука Женевске конференције о Индокини и закључцима Каирске конференције
несврстаних, а у складу са „легитимним аспирацијама вијетнамског народа”. И једни и други су осуђивали „страну војну интервенцију” и истицали своју безрезервну подршку напорима вијетнамског народа да сачува
своју независност, суверенитет и територијални интегритет. У свом писму
Хасану II „у вези са садашњом веома опасном и критичном ситуацијом у
Вијетнаму”, Тито је изложио свој став о потреби хитне акције несврстаних земаља, „како оне не би заостајале иза јавног мишљења у свијету, које
је, нарочито поводом догађаја у Вијетнаму, тако снажно дигло свој глас”,
сматрајући да је „веома забрињавајуће што у вријеме ових догађаја, крајње опасних по мир у свијету, Уједињене нације нису у стању да ефикасно
дејствују, јер су управо УН мјесто гдје глас и заједничко дјеловање несврстаних и других земаља највише могу доћи до изражаја и гдје се најлакше
може повести акција за мобилизацију свјетског јавног мишљења против
ратних провокација”. Истакао је: „Вјерујем да ће земље чланице УН наћи
начина да реактивирају прије свега главни орган УН – Генералну скупштину. Сматрам да несврстане земље треба и надаље у међусобној сарадњи и
консултовању да истражују путеве и могућности унапређења УН, јер ове,
као свјетска организација, нису нешто изван међународне заједнице, већ
одражавају све тешкоће, проблеме и слабости садашњег стања међународних односа”. У том смислу, следио је закључак да је неопходно обезбедити
јачање УН, а не напуштање те организације због њене недовољне ефикасности и, оно што је посебно опасно, заговарање потребе стварања неке
нове алтернативне организације (на чему је инсистирала Индонезија, која
је у то време напустила УН). Настојање појединих несврстаних земаља
49
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(међу којима је главну реч управо имала Индонезија) да се формира нова
организација афроазијских држава уместо УН окарактерисано је као нешто што „неизбјежно води новим подјелама свијета, без обзира да ли се
оне заснивају на разликама у боји коже, региона, степену развијености или
тзв. новим и старим снагама”.50
Титова изјава поводом израелске агресије на арапске земље 1967. и
његово писмо Хасану II тим поводом (у коме га обавештава да ће у циљу разматрања тог питања послати свог посебног изасланика у Мароко)51,
наишли су на врло позитиван одјек у Мароку. Мароканске власти су поздравиле ту изјаву и Титову поруку, истичући да су се принципијелност и
пријатељство Југославије према арапским земљама и овом приликом потврдили.52
У духу Титове поруке Хасану II, у посету Мароку средином септембра 1967. долази Петар Стамболић, члан Савета федерације СФРЈ. Током
свог боравка у Мароку он је водио интензивне разговоре са краљем Хасаном II о путевима разрешења драматичне кризе на Блиском истоку. Оба
саговорника су се сагласила да треба моментално предузети конкретне
мере у циљу хитног повлачења Израела са свих окупираних територија и
инсистирати на признању неотуђивих националних права палестинском
народу. Том приликом Стамболић је краљу Хасану II предао Титову поруку
(југословенски предлог) у вези са решавањем тог проблема.53
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Током своје посете Мароку Стамболић је уручио позив Хасану II
да посети Југославију. Са мароканске стране је одговорено да би та посета могла бити реализована у склопу раније планиране посете мароканског
краља неким европским државама током 1969. године. Пошто је та европска турнеја касније отказана, с мароканске стране је предложено да уместо
Хасана II Југославију посети министар иностраних послова Ахмед Лараки, чија би посета уједно била припрема за каснију посету мароканског
лидера.54
Посета Ахмеда Ларакија Југославији крајем јануара 1969. и његов
разговор са Титом били су првенствено посвећени припремама за предстојећи самит несврстаних у Лусаки (престоници Замбије), који је требало да
се одржи септембра наредне године, непосредно уочи заседања Генералне
скупштине УН. Југославији је било јако важно да се на том самиту коначно
донесе одлука о формирању покрета несврстаности, и ту јој посебно била
важна подршка несврстаних земаља које су такву иницијативу одлучно подржавале. У ту групу земаља несумњиво је спадао и Мароко. У том смислу,
охрабрујуће су деловале Ларакијеве речи о „блискости спољне политике
двеју земаља и истоветности њихових ставова по низу актуелних међународних проблема”, а посебно његова изјава да Мароко подржава југословенску иницијативу за окупљање и институционално повезивање ванблоковских држава. Задовољан оваквим наступом свог саговорника, Тито
га је упозорио на опасност да се и самит у Лусаки (као и претходне самити несврстаних) може завршити некаквим декларативним, уопштеним
одлукама, које би остале без икаквог значаја, јер не би биле примењене у
пракси. Стога је сматрао да су у датом моменту изузетно важне детаљне
припреме, које би обезбедиле да на дневном реду не буду нека ужа, парцијална питања, која се тичу билатералних спорова међу несврстаним земљама. Тако нешто би, по Титу, само водило раздору међу учесницима и проположај. Односи између Југославије и Марока, Београд, 20. јануар 1969; „Hronika međunarodnih događaja 1967”, 1392A
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лонгирању дебате унедоглед. Уместо тога, на дневном реду треба да буду
кључна питања везана за решавање најважнијих међународних проблема и
устројство новоформираног покрета несврстаности. Лараки се сложио са
оваквим становиштем и истакао да се готово истим резонима руководи и
Хасан II и чланови мароканске владе.55
Иначе, током друге половине шездесетих година испољена је велика
заинтересованост привредника Југославије и Марока за унапређење постојећих видова билатералне економске сарадње. Почетком 1966. године
(од 5. до 9. фебруара) у званичну посету Југославији дошао је марокански
министар пољопривреде и аграрне реформе Махџуби Ахердан, са којим
су опсежне разговоре водили југословенски министар за пољопривреду
Јоже Инголич и министар за спољну трговину Никола Џуверовић. У циљу
проширења и конкретизовања постигнутог договора о спољнотрговинској
и корпорацијској сарадњи, марокански министар је у разговору са представницима предузећа Енергопројект, које је изводило бројне радове у
Мароку, размотрио могућност склапања нових аранжмана и ангажовања
ове фирме на извођењу амбициозних грађевинских пројеката. Само два
месеца касније, од 9. до 14. априла, југословенски министар за пољопривреду Јоже Инголич посетио је Мароко. Том приликом водио је разговоре
са мароканским привредницима, а потом га је, 14. априла, примио марокански краљ Хасан II.56
Крајем 1966. године у Мароку је одржан и састанак Мешовите комисије, који се завршио потписивањем Протокола о робној размени и
кредитима, као и потписивањем Допунског аранжмана о научно-техничкој сарадњи. Током 1967. године у Југо славији су боравили државни се-
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кретар при Председништву мароканске владе Имани, у склопу иницијатива у вези са реализацијом програма научно-техничке сарадње, и мароканска делегација са подсекретаром за трговину Ахмедом Ларакијем,
која је по сетила Загребачки веле сајам. Почетком јануара 1969. дошло
је до по сете делегације југо словенских привредника, коју је предводио
председник Савезне привредне коморе Антон Боле. Кроз робну размену су се исцрпљивали привредни одно си све до закључења Споразума
о привредној и научно-техничкој сарадњи и Протокола о испоруци југословенске опреме на кредит из 1961. године. Исте године потписан је и
Трговински споразум и прешло се на плаћање у конвертибилној валути.
Наступ и деловање југо словенских привредних организација у Мароку,
чија је основна делатност увоз и извоз, углавном се реализовао преко
Југо словенско-мароканског друштва – СИАФ, које је формирано де сет
година раније од стране Интерекспорта, Југобанке, Технопромета и мароканских фирми. Од потписивања поменутих споразума обим робне
размене почео је да расте, тако да је у 1964. години изно сио око шест милиона долара. Међутим, по сле тога почео је да опада и 1967. је изно сио
свега 2,6 милиона долара у оба правца. То је било узроковано финансијским тешкоћама Марока, јаком ино страном конкуренцијом код великог
броја југо словенских најважнијих извозних производа који су већ били
добро уведени на мароканско тржиште, као и изве сним опадањем интере совања југо словенских предузећа за извоз на мароканско тржиште
по сле преласка са клириншког на слободно плаћање. По себне тешкоће у
трговинској размени са Мароком јавиле су се због тога што југо словенска
предузећа нису испољавала заинтере сованост да купују на мароканском
тржишту. Овај моменат негативно се одражавао на настојање у правцу
оживљавања економских одно са са Мароком у целини. Кредит у изно су
од пет милиона долара, одобрен 1961. године за испоруку југо словенске
инве стиционе опреме, у Мароку је реализован у изно су од свега милион и по долара, и то за испоручену опрему једне хидроцентрале и једног
рудника. Тај кредит није био у потпуно сти искоришћен због тога што
Мароко није имао сопствених средстава за инве стиционе радове, а ју-
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го словенски кредит је био намењен искључиво за финансирање извоза
југо словенске опреме.57
На плану инвестиционе сарадње, такође, нису постигнути жељени
резултати, на шта је указивала и чињеница да није искоришћен кредит и да
југословенска предузећа, иако су била заинтересована, нису успела да добију неке важније инвестиционе послове. Већина југословенских предузећа очигледно није довољно познавала мароканске услове, па су наступала
са неконкурентним понудама. Од посете делегације југословенских привредника, коју је предводио председник Савезне привредне коморе Антон
Боле почетком јануара 1969, очекивало се да ће представљати прекретницу
у развоју југословенско-мароканских економских односа. Делегација је у
Мароку добила врло висок третман и значај. Примили су је председник
мароканске владе Ахмед Таиб Бенхима и министар иностраних послова
Ахмед Лараки. На састанку код председника владе, у присуству министра
иностраних послова и неколико ресорних министара, обе стране су изнеле сугестије и предлоге који је требало да допринесу оживљавању робне
размене, инвестиција и других видова економске сарадње. Одлучено је да
Савезна привредна комора формира секцију за Мароко, која ће усклађивати интересе предузећа из Југославије и Марока и преузимати на себе
обезбеђивање повољних услова за развој свих видова економске сарадње.
У том смислу, Мароканци су се обавезали да ће размотрити и донети извесне мере које ће обезбеђивати слободнији избор југословенске робе, која је
до тада била на рестриктивној листи мароканског увоза. Председник владе
Бенхима је наговестио својим гостима да ће „због пријатељских односа
између две земље, наша предузећа добити послове које се не дају на лицитације, већ путем директног споразумевања”. Сагласио се да је потребно
формирати мешовита друштва која би допринела проширењу економске
сарадње, у складу са позитивним искуством које се испољило у склопу
деловања Мешовитог предузећа СИАФ. Поред тога, на нивоу државног
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AJ, 507/IX, 79/V-13. Мароко. Унутрашња ситуација, спољна политика и међународни
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сектора спољне трговине, вођени су и детаљни разговори о закључењу дугорочног купопродајног аранжмана за југословенске набавке јужног воћа
у Мароку, уз испоруку елемената и полуфабриката за амбалажу за агруме,
и детаљно су размотрени услови за склапање дугорочног споразума за набавку фосфата из Марока уз пласман југословенских азотних ђубрива, која
су Мароку неопходна.58
У ово време, у духу евидентне комплементарности гледишта Јосипа
Броза и Хасана II у вези са будућом сарадњом несврстаних земаља, могао
се пратити веома висок степен координисаности заједничког наступа југословенске и мароканске делегације на Конференцији шефова држава и влада несврстаних земаља у Лусаки, септембра 1970. На том скупу од изузетног је значаја била подршка Марока Титовим настојањима да се предузму
енергичнији кораци у циљу успостављања институционалних механизама
сарадње земаља Трећег света. С тим у вези, у Лусаки је постигнут договор о потребним мерама које би водиле обезбеђивању неопходних услова
за континуирано и организовано деловање несврстаних земаља у међународним односима. Усвојена је посебна резолуција, у којој се инсистирало
„на неопходности да се обезбеди континуитет и повећа ефикасност улоге
несврстаних земаља на тај начин што ће се путем одговарајућих механизама осигурати извршење одлука, резолуција и директива конференције
несврстаних земаља”, а председнику Конференције, као координатору, стављено је у задатак да уз помоћ генералног секретара предузме кораке „за
одржавање везе између држава чланица, осигура континуитет и остварује
одлуке, резолуције и директиве конференције несврстаних земаља”.59
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Током прве половине седамдесетих година званичници из Југославије и Марока су у својим међународним наступима често заузимали малтене
идентичне или сличне ставове о већини кризних жаришта у свету и кључних проблема са којима су се суочавале несврстане земље. То је посебно
долазило до изражаја када је била у питању све оштрија ескалација кризе
на Блиском истоку због израелског непоштовања резолуција и мировних
иницијатива Уједињених нација и немоћи водећих сила да дипломатским
путем и на мирољубив начин дођу до општеприхватљивог решења које би
гарантовало трајни мир на том простору.60
Погоршање ситуације на Блиском истоку и све уочљивији наговештаји избијања новог арапско-израелског рата често су били међу важнијим питањима која су разматрана током сусрета водећих функционера
Југославије и Марока. То је дошло до изражаја и током званичне посете
потпредседника Председништва СФРЈ Рата Дугоњића Мароку, од 1. до 3.
јула 1973. Разговори су почели преношењем Титовог поздрава Хасану II и
указивањем на његову жељу да се састану у Алжиру. Хасан II је с великом
дозом респекта говорио о Титу као „највећем државнику”, и то не само
међу несврстаним, где је задржао неприкосновену позицију једног од утемељивача те политике и покрета. Марокански краљ је при томе напоменуо:
„Свакако бих желео да се одмах у Алжиру нађем са председником”.61
Током ове тродневне посете Дугоњић је водио исцрпне и садржајне
разговоре са краљем Хасаном II и члановима мароканске владе, при чему
је посебно акцентирана управо криза на Блиском истоку. Обе стране су се
сложиле са тим да решење ове кризе не би било „ни праведно ни трајно”
уколико не би узимало у обзир „поштовање легитимних и неоспорних права палестинског народа и повлачење Израела са свих окупираних арапских
територија”.62
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Па ипак, кључна тема разговора Дугоњића и Хасана II тицала се припрема за предстојећи самит несврстаних у Алжиру, који је требало да се
одржи септембра 1973. и могућих злоупотреба улоге домаћина тог скупа од
стране алжирског председника Хуарија Бумедијена. Хасан II је процењивао „да Алжир жели да искористи конференцију да се наметне као лидер
у арапском свету и Африци уопште”. Управо стога, Мароко се противио
идеји да се формира једно затворено уско тело, некакав генерални секретаријат несврстаних, што би се сводило на некакву „круту” институционализацију унутар покрета несврстаности. Одлуке таквих бирократизованих
центара моћи, у којима би земља домаћин имала доминантну улогу, водиле
би ситуацији да већини чланица буду „везане руке” и ограничена слобода избора путева реализација кључних политичких императива покрета.
Стога је сматрао да би Југославија и Мароко морали да се што активније
укључе у припреме за самит, а истовремено организују што садржајније
консултације са што већим бројем несврстаних земаља. Марокански лидер
је полазио од тога да ће на самиту бити умерених и радикалних земаља. У
Алжиру је видео „вођу радикала”. Процењивао је да ће однос умерених и
радикалних ићи незнатно у корист ових првих и да са њима треба свакако постићи договор адекватан актуелној ситуацији. Сугерисао је Дугоњићу да Југославија обавезно ступи у контакте са оним земљама са којима
је најближа јер на конференцију „не треба ићи са сновима него са нечим
опипљивим у руци”. При томе, сматрао је да не би требало да Југославија и Мароко размењују посете пре конференције и предложио „да се два
емисара, поуздани људи, састану негде у једном од два главна града или
негде у трећој земљи где ће моћи заједнички да констатују шта је учињено, да се узајамно информишу како би Председник Тито и краљ имали јасну ситуацију када буду пошли на конференцију”. Предложио је да то буде
последња недеља августа. Дугоњић је изложио став југословенске владе
„да консултације треба да буду сталне”, али да ће обавестити Тита о конкретном предлогу. Додуше, Хасан II није баш био прецизан око тога какав
све програм стоји иза слања делегација. Очигледно је било да жели да избегне ситуацију у којој би Алжир злоупотребио своју позицију домаћина
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конференције у будућности. Дугоњић је углавном био сагласан са својим
домаћином, јер се и Тито прибојавао од наметања поменутог сценарија
несврстаним земљама током и после самита у Алжиру. Али нису му била
прихватљива становишта мароканског лидера у вези са стварањем организованих фронтова између појединих група земаља, и то на „радикалној” и
„умереној” линији. По том питању Дугоњић је одлучно изразио озбиљне
резерве, за које Хасан „није имао слуха”.63
Па ипак, током одржавања Четвртог самита несврстаних у Алжиру,
од 5. до 10. септембра 1973, југословенски и марокански представници су
релативно усаглашено наступали када се одлучивало о кључним међународним питањима и питањима везаним за будућу организациону структуру покрета несврстаности. То је посебно дошло до изражаја када је вођена
дебата о физиономији, саставу и компетенцијама кључног извршног тела
несврстаних – Координационог бироа. Југославија и Мароко су се ту наметнуле, заједно са Индијом, Индонезијом, Шри Ланком, Бурмом и Малезијом, као посебно активни опоненти Алжиру у доношењу одлуке о формирање једног ужег тела, у коме би било заступљено само седам земаља
и у коме би Алжир водио главну реч самим тим што би седиште тог тела
било у Алжиру и што би то тело задржало институцију координатора (коју
би преузела земља домаћин, дакле Алжир). Југословенски и марокански
представници су инсистирали на много демократскијем решењу, чију окосницу је чинило настојање да се у оквиру једног извршног координационог
тела обезбеди што шире учешће и утицај свих заинтересованих несврстаних земаља, а сузе компетенције највишег руководства (председника и земље координатора). На тај начин би се у великој мери изједначио статус
између чланица тог тела и оних несврстаних држава које у њему нису биле
директно заступљене (и „нечланице” би имале право да покрећу иницијативе за сазивање састанака координационог тела и равноправно са изабраним чланицама учествују у дискусији на тим састанцима). Захваљујући
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оваквом ангажовања Тита и мароканских представника, које је подржала
огромна већина учесника, усвојено је решење да се у оквиру једног извршног координационог тела обезбеди учешће и утицај свих заинтересованих несврстаних земаља, а сузе компетенције највишег руководства (председника и земље координатора).64
После самита у Алжиру, полазећи од става да је подручје Блиског
истока и Медитерана постало главно „чвориште” блоковске конфронтације и ескалације политике силе, Југославија и Мароко су често заједно били
протагонисти идеје о потреби институционалног организовања присније
сарадње европских и афричких медитеранских несврстаних земаља и заговорници иницијатива за претварање целог подручја Медитерана у зону мира. Та „медитеранска компонента” често је била важна тема у разговорима
политичара из ове две државе. У том контексту, у Мароку је изузетно позитивно оцењена југословенска иницијатива на Конференцији о европској
безбедности и сарадњи у Хелсинкију, која је почела са радом 3. јула 1973.
године. Та иницијатива се сводила на захтев да се на овај скуп позову и
неевропске медитеранске земље: Алжир, Египат, Сирија, Мароко и Тунис.
То је било у духу југословенске тезе о „недељивости мира”, коју је често у
својим јавним наступима истицао Тито, указујући на то да се кризна жаришта са Медитерана и Блиског истока, као и са целог афроазијског простора, у најкраћем могућем року могу проширити и на Европу, „да Европа не
може бити острво спокоја и благостања у мору свјетске нестабилности” и
да „рјешења за витална питања своје безбедности и просперитета, Европа не може тражити затварањем у себе, јер би то неизбјежно водило њеној политичкој и економској деградацији”.65 Југословенски представници
су инсистирали на томе да правила из Декларације о принципима односа
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AJ, КПР I-4-a/15. Рад Конференције и генерална дебата; AJ, КПР I-4-a/15. Рад Политичког комитета; МСП РС, ДА, ПА, 1972, Р, Ф-172, бр. 438758. Информација о
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између земаља учесница Конференције морају да важе и у односима тих
држава са медитеранским земљама, неучесницама тог скупа. Овакви југословенски ставови током Конференције о европској безбедности и сарадњи наишли су на снажну подршку две несврстане европске државе:
Кипра и Малте, а касније и свих неутралних европских држава.66 У духу
интегралног третирања европске и медитеранске безбедности, учињен је
и својеврстан преседан у раду Конференције. Наиме, у изради посебног
поглавља у Завршном акту, посвећеног Медитерану, учествовало је и пет
медитеранских, неевропских држава: Египат, Сирија, Мароко, Тунис и Алжир.67 Даљу реализацију кључних премиса Титове идеје у вези са активнијим укључивањем европских и северноафричких медитеранских земаља у
разматрање безбедоносних аспеката Европе, југословенски представници
су имали прилике да остваре на наредној Конференцији о европској безбедности и сарадњи, одржаној 1977. године у Београду.68
Без обзира на одређене несугласице међу несврстаним земљама током Алжирске конференције, раздобље које је после ње наступило често је
називано „златно доба несврстаности”. Такав назив чини се оправданим,
јер је то било време када долази до наглог гранања институционалних механизама сарадње несврстаних земаља и њиховог све учесталијег и све
офанзивнијег наступа у међународној заједници. Међутим, овакав позитиван тренд у односима унутар покрета несврстаности није у ово време
био карактеристичан и за југословенско-мароканске односе. Ти односи су
током друге половине седамдесетих година, а посебно током наредне деценије, били лишени оног ранијег полета и енергије. Сусрети високих југо-
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МСП РС, ДА, ПА, Југославија, 1974, Ф-177, бр. 436559. Војни аспекти безбедности;
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словенских и мароканских званичника нису више били онако учестали као
током претходног раздобља. То је било време када долази до озбиљне стагнације и изостанка оваквог вида билатералне сарадње. Овакав обрт био је
условљен бројним унутрашњим проблемима са којима су се суочавале обе
државе и који су тада били у центру пажње, али и одређеним спољнополитичким приоритетима чија ургентна реализација, такође, није била везана
за комплекс југословенско-мароканских односа.69
Па ипак, оно што је у највећој мери оптерећивало односе Југославије
и Марока био је њихов различит прилаз проблему разрешења спора око Западне Сахаре између Алжира, Марока и Мауританије. Тај спор се посебно
заоштрио после завршетка шпанско-мароканско-мауританских преговора
у Мадриду и потписивања Трипартитног споразума 14. новембра 1975.
Мадридским споразумом Шпанија се обавезала да ће се дефинитивно повући из Западне Сахаре 26. фебруара 1976. Тим споразумом Шпанија је
дефинитивно пренела своја овлашћења и привремену администрацију на
Мароко и Мауританију, мада је формално власт задржао шпански генерални гувернер Западне Сахаре. Према Мадридском споразуму, ранија колонија, Шпанска Сахара (сада преименована у Западну Сахару), подељена је
између Марока и Мауританије. На основу одлуке западносахарске скупштине (Ел Џеме), формиране под шпанском управом 26. фебруара 1976,
Мароко и Мауританија су и формално укључиле Западну Сахару у свој
државни систем. Територију Западне Сахаре поделили су правом линијом,
тако да је јужни део припао Мауританији, а северни Мароку. Уједињене
нације ову одлуку нису признале, јер се Резолуцијом УН, која регулише
ту материју, захтевало спровођење референдума под одређеним условима, који у овом случају нису били испуњени. Мадридском споразуму и
подели територије Западне Сахаре између Марока и Мауританије оштро
се супротстављао покрет ПОЛИС, који је Трипартитни мадридски споразум прогласио „актом агресије“. Овај покрет је само неколико сати после
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одласка шпанских војних јединица интензивирао своју оружану борбу и
одлучно повео политичко-дипломатску акцију за признање права на самоопредељење и независност Западне Сахаре. Полисарио је већ 27. фебруара
1976. прогласио Демократску Арапску Републику Сахару (ДАРС), коју је
међу првима признао Алжир, а затим и неке друге афричке земље. Од тада
су се континуирано одвијали сукоби између тог покрета (који је добијао
помоћ од Алжира) и мауританско-мароканских снага (које је подржавала
Француска).70
Потписивањем Трипартитног мадридског споразума, проглашењем
Демократске Арапске Републике Сахаре и уговором између Марока и Мауританије, проблем Западне Сахаре је ушао у нову фазу, а његово решавање постало још неизвесније и сложеније. Наиме, питање Западне Сахаре
се наметнуло као озбиљан проблем који је унедоглед био на дневном реду
бројних међународних организација – Уједињених нација, Организације
Афричког јединства, Арапске Лиге и покрета несврстаности, изазивајући
свуда оштра спорења и општу поларизацију чланица.
Проблем Западне Сахаре је представљао изузетно озбиљно искушење и за југословенску владу, која је била заинтересована за очување позитивног тренда у односима са Мароком. Ипак, Југославија је – сматрајући
да је то у духу једног од основних начела несврстане политике о подршци
борби свих афричких и азијских народа за пуну националну независност
и признавању њиховог права на самоопредељење – енергично подржавала
борбу Полисарија. То је, наравно, било у директној колизији са ставом Ма-
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2012.
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рока да територија Западне Сахаре представља интегрални део мароканске
територије (јер је она одувек, па и пре колонијалне ере, била део Марока).
Југословенски став у вези са проблемом Западне Сахаре је био да
непосредно заинтересоване стране треба да траже решење спора на бази
поштовања принципа самоопредељења. Југословенске власти су се залагале код влада Марока, Мауританије и Алжира за мирно решење и изражавале спремност да подрже све напоре у том правцу. При томе, Југославија
је одлучно одбацивала политику свршеног чина и Трипартитни споразум
Марока, Мауританије и Шпаније о подели Западне Сахаре. С друге стране, Југославија није из формалноправних разлога признала ни привремену
владу Демократске Арапске Републике Сахаре (ДАРС), јер ту владу није
признала ни Организација афричког јединства. Овакав свој став југословенски представници су заступали на свим скуповима несврстаних, састанцима Уједињених нација и у разговорима са алжирским, мароканским
и мауританским политичарима.71
С обзиром на то да је југословенски став био у директној колизији са
мароканским виталним спољнополитичким интересима, логично је било
оштро реаговање и отворено испољено незадовољство мароканског руководства, посебно краља Хасана II, који је своју судбину везивао за судбину
статусног решења Западне Сахаре. Марокански лидер је успео да на националистичкој основи обезбеди подршку свих политичких партија (укључујући и Партију ослобођења и социјализма, Али Јату и Социјалистичку
унију народних снага) и на основу такве политике стекао је велику популарност у земљи. У мароканским политичким круговима, али и у широј
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јавности, постојао је огроман отпор политици Алжира да обезбеди своју
доминацију у северној Африци и да у том склопу спроводи политику чији
је циљ да спречи снажење Марока, свог главног ривала у Магребу, односно
простору од изузетног геополитичког значаја и простору који је са својим
огромним природним богатствима чинио овај регион стратешки веома важним.72
Покушавајући да објасне што ширем кругу несврстаних земаља свој
став и своју политику у вези са Западном Сахаром, мароканске власти су
настојале да у ту кампању укључе све домаће политичке организације, па и
оне опозиционе, левичарског опредељења. У том склопу важна улога додељена је Али Јати, лидеру бивше Комунистичке партије (која се сада звала
Партија ослобођења и социјализма) и руководству Социјалистичке уније
народних снага Марока.
Али Јата је још током 1974. године боравио у Југославији у својству
специјалног изасланика краља Хасана II, како би југословенским руководиоцима образложио став Марока у вези са територијама те државе „које
су остале под колонијалном управом”.73
Непосредно после укључивања Западне Сахаре у државни систем
Марока и истовременог проглашења Демократске Арапске Републике Сахаре, Хасан II је као свог специјалног изасланика у Југославију упутио
Абдерахмана Буабида, генералног секретара Социјалистичке уније, истак72

AJ, 803-695-07-07, пов. бр. 270/80. Криза око Западне Сахаре и њен утицај на развој
наших односа са земљама Магреба, 18. септембар 1980; AJ, 803-675-07-04, пов. бр.
130/79. Подсетник за разговоре потпредседника Председништва СФРЈ Лазара Колишевског са амбасадором Краљевине Марока Кхалил Мохамед Салем Кхалилом, 30.
маја 1979. године; Dušan Miklja, Rat za Afriku, NIP „Politika”, Beograd 1978; Vatroslav
Vekarić, Spor oko Sahare, „Godišnjak. 1975”, str. 193–195; Aleksa Nikolić, Zapadnosaharsko pitanje, „Međunarodna politika”, LXVIII, br. 1165, Beograd 2017, str. 73–85; Janos
Besenyo, Western Sahara, „Publikon Publishers”, Pécs 2009; Neil Clough, Western Saharan Conflict: Prolonged Conflict and Prospects for the Future, „Biblioscholar”, New York
2012.

73

AJ, КПР I-5-b/73-3. Белешка о разговорима Али Јате, генералног секретара Партије
ослобођења и социјализма Марока са Милошем Минићем и Александром Грличковим,
Београд, 15. октобар 1974.

54

нутог политичара и опозиционара, који је уживао велики углед у Мароку,
али и у социјалистичким покретима широм Европе. Иначе, Буабид је са
југословенским званичницима годинама био у сталној комуникацији и често био њихов гост или домаћин. Мисија коју је Хасан II поверио Буабиду
се сводила на то да југословенском руководству и неким другим земљама
које ће накнадно посетити (Турска, Авганистан, Пакистан, Индија, Бангладеш), пренесе поруке о ставовима Марока у погледу Западне Сахаре, односно најновије кризе у односима између земаља Магреба. Буабид је својим
домаћинима у Београду објаснио „да је његова мисија започела у Југославији с обзиром на углед председника Тита, улогу Југославије међу несврстаним земљама, престижа који Југославија ужива у свету, пријатељства
између две земље, као и трезвености и далекосежности са којом Југославија прилази решавању разних светских проблема”. Стога је веома детаљно
изложио све аспекте проблема Западне Сахаре, са основном интенцијом да
докаже да Мароко полаже „историјско право” на ову територију. Наглашавао је чињеницу да је постигнут споразум са Мауританијом и са Шпанијом
и да је тај трипартитни споразум примљен к знању од стране Уједињених
нација, и из тог разлога он, по међународном праву, представља валидан
докуменат. Указао је на то да је Алжир у почетку истицао „да нема никаквих претензија на ту територију, уколико се Мауританија и Мароко сагласе о деколонизацији Западне Сахаре” и да није постављао никакве друге
услове. С тим у вези, поставио је питање: „Због чега је дошло до овако радикалног заокрета и промене алжирског става?” Одговор је, по њему, произилазио из алжирске „експанзионистичке политике”, његове „тежње „ка
доминацији и патронату над другим земљама тог подручја”, настојања да
спречи снажење Марока као главног ривала у Магребу. Буабид је упозорио
на то „да је ситуација врло озбиљна и прети војном конфронтацијом”. Стога, Мароканци покушавају да се супротставе томе да се једно спорадично,
узгредно и регионално питање претвара у шири светски проблем, посебно
међу несврстаним земљама. Имајући у виду предстојећу Пету конференцију лидера несврстаних земаља у Коломбу, изложио је своју бојазан „да
би Алжир то питање могао да постави на конференцији, а то би, без сумње,
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довело до поларизације и раздвајања међу несврстаним земљама, што није
у њиховом интересу, нити је то у интересу несврстаног покрета”. Управо
због тога, замолио је југословенске званичнике за „разумевање, помоћ и
подршку, а пре свега за утицање на алжирске ставове како би се ова криза
решила на задовољавајући начин за све стране у сукобу”. Потпредседник
Бакарић се захвалио мароканском изасланику на исцрпној информацији и
одговорио „да је Југославија веома заинтересована да се нађе мирољубиво
решење, да тај проблем не изађе из оквира непосредно заинтересованих
земаља, а посебно да се избегне конфронтација око тог питања на предстојећој конференцији несврстаних земаља у Коломбу”.74
Међутим, током самита у Коломбу 1976, који је уследио само неколико месеци после посете Буабида Београду, југословенска делегација се
залагала за политичку опцију која је била у потпуној супротности са ставом Марока у вези са даљом судбином Западне Сахаре. Тито је, супротно
ставу мароканског премијера Ахмеда Османа, изнео став да непосредно
заинтересоване стране треба да траже решење спора на бази поштовања
принципа самоопредељења и тиме се сагласио са ставом већине учесника
самита о праву народа Западне Сахаре на самоопредељење и легитимности захтева за чију реализацију се бори покрет Полисарио. Југославија се
при томе залагала за мирно решење и изражавала спремност да подржи све
напоре који иду у том правцу.75 Сличан став Југославија је заступала током
наредних заседања Генералне скупштине УН и на састанцима несврстаних, који су уследили после самита у Коломбу. На Министарском састанку
Координационог бироа несврстаних земаља у Њу Делхију, априла 1977,
Југославија је подржала предлог Алжира који је био на линији одлуке донете годину дана раније на самиту у Коломбу, да заинтересоване стране
74

АЈ, КПР I-1/782. Из белешке о разговору потпредседника Председништва СФРЈ др
Владимира Бакарића са специјалним изаслаником мароканског краља Хасана II Абдерахман Буабидом, 10. априла. 1976. о ставовима Марока у погледу Западне Сахаре,
односно кризе у односима између земаља Магреба, Београд, 14. април 1976.
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МСП РС, ДА, ПА, 1976, Р, Ф-178, бр. 446809. Конференција шефова држава или влада
несврстаних земаља, Коломбо, 16–19. август 1976; AJ; КПР I-4-a/26. Исто.
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треба да нађу решење мирним путем у складу са принципима несврстаности, али са новим елементом, да се по овом питању што хитније сазове
самит Организације афричког јединства.76 Тиме је још једном подвучен регионални карактер овог проблема.
Почетком 1977. године заоштриле су се борбе између Фронта Полисарио и војних јединица Марока и Мауританије. С обзиром на овакав
негативан обрт и наставак интернационализације кризе у Западној Сахари,
овај проблем је све више оптерећивао односе Југославије и Марока и условио још већу стагнацију у том контексту. У то време Југославија је преко
својих дипломатско-конзуларних представништава успоставила са Полисариом неформалне информативне контакте. Током 1977. и 1978. Полисарио и Алжир су настојали да се ови контакти прошире и добију званични
карактер. Представници Полисарија су упућивали позиве да југословенски
званичници присуствују њиховим конгресима и прославама годишњице
проглашења Демократске Арапске Републике Сахаре. Алжир је настојао
да посете југословенских функционера Алжиру искористи за сусрете са
представницима Полисарија и ДАРС-а. Међутим, с обзиром на сложеност
и деликатност проблема Западне Сахаре и уздржаност великог броја арапских и афричких земаља, југословенске власти су у то време процењивале
„да још нису сазрели услови за успостављање контаката са Полисариом ни
на нивоу друштвено-политичких организација”. Стога је одлучено да VI
конгресу Полисариjа, 1978. године, у име Социјалистичког савеза радног
народа Југославије (ССРНЈ) присуствује – један новинар. Први директни
неформални контакт између Полисарија и ССРНЈ успостављен је за време Министарске конференције несврстаних земаља у Београду 1978, када је у Београду приватно боравила делегација Полисарија. Делегација је
тражила разумевање и подршку Југославије њиховим захтевима, помоћ у
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МСП РС, ДА, ПА, 1979, Р, Ф-172, бр. 420122, бр. 420552. Генерална дебата на Министарском састанку Координационог бироа, Њу Делхи, 7–11. април 1977; Исто, бр.
420553. Ministarski sastanak Koordinacionog biroa; Završni kominike Ministarskog sastanka Koordinacionog biroa nesvrstanih zemalja, „Spoljnopolitička dokumentacija. 1977”,
br. 3.
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оружју, и истицала жељу за успостављањем формалних односа између Полисарија и ССРНЈ, као и на нивоу влада. Предложили су да југословенски
представници посете Западну Сахару. Са југословенске стране је наглашена подршка праву народа Западне Сахаре на самоопредељење и истакнута спремност Југославије да се залаже за трајно решење у оквиру ОУН и
покрета несврстаности, као и спремност за настављање размене мишљења
и информативних контаката. Такође је обећана помоћ у лековима, санитетском материјалу, храни и школовању кадрова.77
Иако су током 1978. године покренуте одређене иницијативе из Београда и Рабата у вези са унапређењем билатералне економске сарадње, што
је резултирало потписивањем Дугорочног трговинског споразума Југославије и Марока у лето 1978, на политичком плану ситуација се није битније
мењала. Мароко је са забринутошћу пратио активност несврстаних земаља
у вези са проблемом Западне Сахаре, нарочито када је у питању био наступ
Југославије. Марокански министар иностраних послова Мохамед Бусета
упутио је уочи Министарске конференције несврстаних земаља у Београду
1978. године југословенском министру иностраних послова Јосипу Врховцу писмо, у коме је захтевао објашњење „због чега је питање Западне Сахаре унето у нацрт дневног реда”. Објашњење званичника из Београда да је
Југославија, као домаћин, унела то питање у нацрт дневног реда јер је оно
већ било разматрано на ранијим скуповима несврстаних земаља: на самиту
у Коломбу 1976, на Министарској конференцији у Њу Делхију 1977, али
и на састанцима Координационог бироа несврстаних земаља – Мароканцима се није чинило убедљиво и прихватљиво.78 Радило се заправо о томе
да је током припрема и одржавања Министарске конференције у Београду
1978. Алжир енергично инсистирао да се питање Западне Сахаре унесе
77

AJ, 803-695-07-07, пов. бр. 270/80. Криза око Западне Сахаре и њен утицај на развој
наших односа са земљама Магреба; AJ, 803-675-07-04, пов. бр. 130/79. Подсетник за
разговоре потпредседника Председништва СФРЈ Лазара Колишевског са амбасадором Краљевине Марока Кхалил Мохамед Салем Кхалилом, 30. маја 1979. године.
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AJ, 803-695-07-07, пов. бр. 270/80. Криза око Западне Сахаре и њен утицај на развој
наших односа са земљама Магреба.

58

у дневни ред конференције и да се о њему води дебата, а Мароко се томе
оштро супротставио. Ипак, захваљујући ангажовању југословенске делегације, питање Западне Сахаре ипак је унето у дневни ред конференције.
Мароканци су због тога негодовали и протестовали и тражили од Југословена да предузму кораке да се то повуче, што није наишло на позитиван
пријем земље домаћина.79
Почетком 1979. године, уследила је значајна еволуција у односу већег
броја афричких и других несврстаних земаља по питању Западне Сахаре.
Демократску Арапску Републику Сахару је већ било признало деветнаест
држава, а велики број партија и организација успоставио је односе са Полисариом, који се већ био афирмисао својом борбом и активношћу на међународном плану. Током 1979. успостављени су и званични односи између ССРНЈ и Полисарија, чија је делегација у априлу исте године боравила
у Југославији као гост ССРНЈ. Делегација је, поред осталог, затражила помоћ у наоружању и признање ДАРС-а. С југословенске стране поновљено
је обећање, дато у Београду током одржавања Министарске конференције
несврстаних земаља, да ће Југославија ширити истину о борби сахарског
народа и пружити помоћ Полисарију у лековима, санитетском материјалу,
храни и школовању кадрова. Истовремено, напоменуто је и да ће Југославија, што се тиче признања ДАРС-а, то учинити када ДАРС буде признат
од Организације афричких држава, јер се стриктно придржава принципа
да признаје само оне државе у Африци које признаје та регионална афричка организација.80
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С друге стране, у ово време Тито и његови сарадници су перманентно покретали иницијативе у којима је стално наглашавана жеља Југославије да са Мароком развија сарадњу и узајамно корисне и пријатељске односе. При томе је објашњавано да је југословенска подршка народу Западне
Сахаре заснована на резолуцијама УН и Организације афричког јединства
и на принципима несврстаности и да она није ни проалжирска ни антимароканска. Југословенско руководство је, у циљу побољшања стања у билатералним односима, предложило да Мароко током јуна 1979. посети члан
Председништва СФРЈ, Цвијетин Мијатовић. Међутим, с мароканске стране ове иницијативе и образложења југословенске владе нису наилазиле на
позитиван пријем. Све је оштрије изражавано мароканско незадовољство
због југословенског става у вези са решавањем проблема Западне Сахаре.
У Рабату су сматрали, да су југословенске власти из идеолошких разлога
заузеле проалжирски став. Посебно су били револтирани због посете Полисарија Београду. Мароканци су сматрали да се Југословени са све већом
благонаклоношћу односе према Полисарију, изјашњавајући се тако de facto у корист Алжира. Тиме се могло објаснити и дуже одсуство мароканског
амбасадора у Београду и негативна реакција на предлог посете Цвијетина
Мијатовића Мароку. Мароканци су, уместо одговора на овај предлог, обавестили југословенску владу нотом од 25. маја да се посета очекује крајем
истог месеца и на тај начин понудили опцију за коју су унапред знали да се
не може реализовати у тако кратком року.81
Оно што је посебно негативно било примљено у Мароку била је Титова изјава, дата током његове посете Алжиру 1989. (у алжирској Националној скупштини), у којој се заложио за признање права народу Западне
Сахаре на независност. Овај став је изнет и у заједничком југословенскоалжирском саопштењу, у коме је, такође, потврђена ангажованост Југосла81
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507/IX, 79/5-20. Информација о унутрашњој ситуацији у Мароку.
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вије на страни сахарског народа у његовој народноослободилачкој борби
под руководством Полисарија. Иако је Југославија и раније подржавала
право народа Западне Сахаре на самоопредељење гласањем за резолуције
ОУН, овакав став и изјава имали су већу политичку тежину, пре свега зато
што су дошли од Тита, али и због тога што су дати управо у Алжиру. Званични представници мароканске владе, а и представници свих политичких
организација, тим поводом су коментарисали да Југославија подржава алжирски експанзионизам, да јој није стало до односа са „конзервативним”
Мароком, да ће мароканска влада преиспитати односе са Југославијом. Наступило је време када су југословенско-марокански политички односи – по
оцени званичника из Београда – „спали на најнижу тачку”.82
Међутим, када су у питању били односи Југославије са Полисариом,
сарадња се из године у годину стално интензивирала и обогаћивала новим
садржајима. Крајем јануара 1980. у Београд је, на позив ССРНЈ, дошла
делегација овог покрета предвођена замеником генералног секретара Полисарија Беширом Саједом. У делегацији је, у својству члана руководства
покрета, био и министар одбране у влади ДАРС-а Ибрахим Гали. Поред
ССРНЈ, делегација је водила разговоре са Александром Грличковим и министром иностраних послова Јосипом Врховцем. Уједно, 1980. је по први
пут званични представник ССРНЈ присуствовао прослави годишњице проглашења ДАРС-а у Алжиру. У ово време су постали релативно учестали
сусрети југословенских државних и партијских руководилаца са члановима руководства Полисарија: Стевана Дороњског за време Титове посете
Алжиру, јуна 1979; Милоша Минића за време самита несврстаних у Хавани, септембра 1979; министра иностраних послова Јосипа Врховца за
време XXXIV заседања Генералне скупштине УН у Њујорку и маја месеца
1980. у Алжиру, генерала Џемила Шарца приликом прославе годишњице
Алжирске револуције у Алжиру. Представници Полисарија су током тих
сусрета и разговора тражили политичку и дипломатску подршку Југосла-
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вије и њено признање владе ДАРС-а. Истицали су да ово признање не би
требало условљавати признањем од стране Организације афричких држава
(без чега Југославија није била спремна да повуче овакав потез). Поред већ
устаљеног захтева у вези са пружањем материјалне и хуманитарне помоћи
(санитетска возила, медицински инструменти, лекови), представници Полисарија су тражили да Југославија прими на лечење њихове рањенике и
да на ослобођену територију пошаље екипу својих хирурга, да пружи помоћ у наоружању и обуци цивилних и војних кадрова.83
Током осамдесетих година југословенски и марокански званичници
су се у својим настојањима за унапређење односа две државе суочавали са
новим искушењима и изазовима. То је било време које је уследило после
смрти Јосипа Броза и када су лидерство у Југославији преузели чланови
колективног тела, Председништва СФРЈ, чији је мандат Уставом био ограничен на годину дана. Због своје нереалне политике, уз истовремено јачање међународне афирмације Полисарија и његових успеха на бојном пољу,
Мароко је све више долазио у изолацију, нарочито у Африци. Процењујући
да јој заоштрени односи са Југославијом не иду у прилог, мароканска влада
је почела да испољава интересовање за побољшање билатералних односа. У ту сврху организована је посета генералног секретара мароканске
Партије прогреса и социјализма (бивше Комунистичке партије) Али Јате
1980. године, са циљем да се ублаже актуелне југословенско-мароканске
несугласице и евентуално утиче на званичнике из Београда да макар делимично коригују свој став према кризи у Западној Сахари. Иако је Али Јата
својевремено био хапшен од актуелног режима Хасана II, а његова Комунистичка партија имала статус илегалне организације, од момента када се
актуелизовао проблем Западне Сахаре он и његова странка добили су статус легалних политичких актера и стекли поверење мароканског краља.84
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Али Јату су у Београду 26. фебруара 1980. примили и с њим водили исцрпне разговоре председавајући Председништва ЦК СКЈ Стеван Дороњски и
министар иностраних послова Милош Минић. Њихов гост их је упознао
са актуелном ситуацијом у вези са Западном Сахаром и проблемима који
оптерећују односе Марока и Алжира. Апеловао је на руководство СКЈ да
употреби престиж Југославије и искористи утицај који има на разрешење
сукоба Алжира и Марока и за окончање „братоубилачког рата”. Конкретно
је предложио да Југославија упути „једну мисију добре воље” у Мароко и
Алжир и замолио да СКЈ размотри овај предлог. С југословенске стране
обећано је да ће Југославија подржати све што би ишло у прилог налажења
мирољубивог политичког решења, али уз учешће Полисарија. Напоменуто
је и то „да за нас западно-сахарски проблем није проблем алжирско-мароканских односа, већ борбе народа Западне Сахаре за самоопредељење и
независност коју подржавамо и помажемо (деколонизација)”. Истовремено је напоменуто да то не искључује могућност да Југославија информише
алжирске представнике о изложеним оценама и гледањима Али Јате на односе између Алжира и Марока и, у том контексту, о његовој жељи да Југославија допринесе изналажењу компромисног и мирољубивог решења.85
Упркос актуелним југословенско-мароканским размимоилажењима,
стално су биле присутне и тежње обе стране да се овакво незадовољавајуће стање ублажи и да се створе услови за постепену нормализацију односа. У том контексту, после вишегодишње паузе долази и до првог сусрета
високих руководилаца две земље 21. маја 1981, када је у званичну посету
Југославији дошао специјални изасланик Хасана II Карим Ламрани. Он
је потпредседнику Председништва СФРЈ Петру Стамболићу уручио поруку мароканског лидера у вези са актуелном ситуацијом у северозападној
Африци и ставом Марока о превазилажењу кризе у том региону. На самом
почетку разговора Ламрани је – с обзиром на то да се Југославија стално
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позивала на принципе несврстаности када је износила своје ставове о Западној Сахари – сматрао потребним да подсети свог саговорника „да је
Мароко, као и Југославија, дао значајан допринос стварању и развоју Покрета несврстаности; да се Мароко као и Југославија, доследно придржава
начела одржавања добрих политичких, економских, културних и других
односа са свим земљама; да је увек био заинтересован за очување мира у
региону у коме се налази, а никада није вршио нападе ни на једну земљу
и да је тренутно жртва напада свог суседа Алжира”. У том смислу, напоменуо је „да Мароко жели да заједно са пријатељским земљама, као што је
Југославија, и са свим другим слободољубивим и мирољубивим земљама,
реши постојеће проблеме у региону на најбољи могући начин”, као и „да
је Мароко био уз Југославију приликом стварања Покрета несврстаности
и да је са њом често заузимао заједничке ставове, да Мароко и данас жели да остане несврстан и да се дистанцира од блокова, односно да не буде
увучен ни у један од њих”. Истовремено, изразио је бојазан „да би марокански народ у садашњој атмосфери и из страха који изазива инострана
пропаганда, могао да изврши притисак на своју владу да скрене ка Западу” због тога што „у тражењу излаза нема другог избора него да се баци
у загрљај Запада, иако сам то не жели”. Напомињући да се Мароко налази
на веома важном геостратешком простору, који представља врата Африке
према Европи, и обратно, Ламрани је рекао да би било врло опасно ако би
Мароко био принуђен да напусти своју досадашњу независну политику
према блоковима. То би било нарочито опасно у садашњој ситуацији, када
Сједињене Америчке Државе, уз помоћ НАТО-а, настоје да поврате своје
некадашње позиције. Не би требало дозволити да тренутна безнадежност
мароканског народа томе допринесе. Мароко је – по Ламранију – заинтересован да одржава добросуседске односе са свим земљама које га окружују,
као и са осталим земљама света, и да пружи свој допринос миру у свету
и жели да избегне да његов геостратешки положај буде узрок поремећаја
светске равнотеже. Стога очекује подршку „својих пријатеља, посебно земаља које, као Југославија, имају водеће место у Покрету несврстаности и
које имају могућности да кажу своју реч тамо где треба у вези са ситуаци-
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јом коју је изложио”. Нагласио је „да Југославија као прва земља у Покрету
несврстаности има велике могућности да у том погледу нешто учини”.86
Стамболић се у име Председништва СФРЈ захвалио на поруци краља
Хасана II и на исцрпном излагању изасланика Карима Ламраниjа. Напоменуо је да ће Председништво СФРЈ са свом пажњом размотрити поруку и
његово излагање. Истакао је да Југославија са пажњом прати развој ситуације на подручју северозападне Африке. То чини управо због пријатељских односа које има са земљама тог региона. И југословенској влади је
јасно да се ситуација креће у правцу све оштрије кризе и да се вишеструко
компликује, што представља озбиљну опасност за земље на том простору, али и велики проблем за покрет несврстаности. Констатовао је да су
скоро сви сусрети на врху несврстаних земаља били оптерећени бурним
дебатама о сукобима између несврстаних земаља. „Такође, увек су снаге
ван региона настојале да се мешају и да искористе за себе неспоразуме земаља у појединим регионима. Примера за то има доста, управо због тога
се Југославија увек залагала да се у таквим ситуацијама примењују принципи политике несврстаности и тражи мирно решење спорова”. Говорећи
о проблему Западне Сахаре, Стамболић је, избегавајући полемику са својим саговорником, напоменуо да су мароканској страни познати ставови
Југославије. Скренуо му је пажњу да се Привремена влада Демократске
Арапске Републике Сахаре у више наврата обраћала Југославији са захтевом за признање, али је југословенска влада сматрала „да су за решавање
ових проблема најпозваније земље које се налазе на том подручју и Организација афричког јединства”. Истакао је: „Поред нашег начелног става, у пракси смо увек водили рачуна о ставовима Организације афричког
јединства, не само што се тиче овог питања, него и других проблема који
су се јављали на подручју Африке.” У том смислу, говорећи о односима
Југославије са земљама северне Африке, нагласио је да са свима развија
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сарадњу „на истим принципима” и да Председништво СФРЈ жели дa се
„односи са Мароком даље унапређују у области међународне сарадње”.
На крају је истакао „да односе са једном земљом никада нисмо развијали
на рачун неке друге земље. У нашој спољној политици и односима са иностранством увек смо били доследни том принципу”. Наглашавајући југословенску заинтересованост за развој билатералних односа са Мароком у
свим областима, рекао је „да је у последње време дошло до оживљавања
југословенско-мароканске економске сарадње”. Истакао је: „Уочили смо
позитивне резултате остварене на последњем састанку Мешовитог комитета за привредну сарадњу”. Стога је сматрао да би истом линијом требало
да иду и југословенско-марокански политички односи, при чему „разлике
о неким питањима не би требало да буду препрека у томе”, и додао „да има
низ примера да са неким земљама развијамо веома успешну сарадњу иако
по неким међународним питањима имамо различите ставове”.87
Што се тиче југословенско-мароканске сарадње, Карим Ламрани се
у потпуности сагласио са Стамболићевим излагањем и рекао „да односе
између наше две земље треба јачати у свим областима”. По повратку у
Мароко, рекао је, упознаће краља Хасана са спремношћу Југославије да
предузме кораке у правцу унапређења билатералне сарадње и изразио наду „да ће сарадња између наше две земље убудуће добити нове димензије”. На крају је напоменуо „да су међународни односи поремећени и веома
сложени и да свет има потребе за Покретом несврстаности и да је Покрету
потребан вођа који би помагао да не дође до катастрофе”.88
Сусрет Стамболића и Ламранија је уједно био и последњи сусрет
високих представника Југославије и Марока. Уследило је време када је
проблем Западне Сахаре представљао перманентно извориште озбиљних
несугласица и спорења између две земље. Додуше, ставови Југославије и
Марока у вези са већином међународних проблема и потребом ревитали-
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зације покрета несврстаности у великој мери су се и даље поклапали. То
је посебно дошло до изражаја током конференција шефова држава и влада
ванблоковских земаља у Њу Делхију 1983. и Харареу 1986. године. То је
било време када је стање у односима држава чланица покрета несврстаности било слично као и стање у односима Југославије и Марока – сводило
се на стагнацију и заокупљеност сваке државе сопственим крупним унутрашњим и спољнополитичким проблемима. Несугласице, али и оружани
сукоби међу чланицама, озбиљно су компромитовали мирољубиво полазиште овог покрета и потпуно паралисали сваку значајнију акцију.89
Током периода између ова два самита несврстаних, југословенскомарокански односи су пали на своју најнижу тачку, а узајамно спорење
достигло своју кулминацију. Преломни моменат у овом контексту било је
југословенско признање Демократске Арапске Републике Сахаре, које је
уследило одмах пошто је такву одлуку донела Организација афричког јединства. Мароко је на то реаговао тако што је готово истог момента, 29.
новембра 1984. године, донео одлуку о прекиду дипломатских односа са
Југославијом (као и са Организацијом афричког јединства).90
Дипломатски односи Југославије и Марока поново су успостављени
1988. године, а наредне године је договорено да буду подигнути на амбасадорски ниво. Међутим, упркос повременим изјавама политичара из обе
земље о жељи да се предузму мере за значајније унапређење билатералне
сарадње, на том плану се ништа битније није мењало. Сусрети високих
званичника су били врло ретки и углавном су се одвијали у оквиру скупова несврстаних земаља. Настојања југословенских и мароканских званичника, после обнове дипломатских односа, да потисну у други план све
оно што раздваја две земље, а предност дају ономе што их повезује, била
су највидљивија у сфери билатералне економске сарадње и у склопу обостраног настојања да се на ширем плану обезбеди што свестраније и што
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ефикасније укључивање неразвијених земаља у светске економске токове
и међународну поделу рада. Овакво опредељење Југославије и Марока посебно је дошло до изражаја на Деветом самиту несврстаних у Београду,
септембра 1989. На том скупу, после пуних осам година, коначно је остварен први контакт високих представника две земље. Наиме, у Београду су
се 6. септембра сусрели и водили опсежне разговоре члан Председништва
СФРЈ Драгутин Зеленовић и марокански министар иностраних послова
Абделатиф Филали. Двојица државника су том приликом изразила жељу
и одлучност својих влада да се предузму конкретни кораци у циљу што
ширег унапређења билатералне сарадње и успостављања тешњих економских односа – „сада, када имамо и амбасадоре на својим местима, можемо,
после краћег застоја у нашим односима, наставити и интензивирати нашу
сарадњу у обостраном интересу”. Филали је у том контексту напоменуо да
мароканска влада припрема посебан програм контаката парламентараца
и министара појединих ресора две земље, „што би само по себи отворило
шири простор развоју сарадње у свим областима на обострану корист”.
Мароканска делегација је подржала Југославију, као домаћина Београдског самита, у спровођењу конципираног програма модернизације покрета несврстаности и трасирању својеврсног реформског курса. Централно
место у том концепту имало је питање изналажења општеприхватљивог,
реалистичног и конкретног решења отплате дугова земаља у развоју. Југословенски званичници су у потпуности делили став Абделатифа Филалија
да се овај проблем може на прави начин разрешити једино успостављањем једног институционализованог система базираног на мултилатералној
основи и равноправном учешћу свих заинтересованих земаља и релевантних међународних финансијских институција. Обе стране су оцениле да
дужничка криза паралише не само економски развој земаља Трећег света
него и целокупан процес пацификације и стабилизације опште ситуације
у свету.91
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Иако су југословенски званичници током Београдског самита 1989.
у великој мери допринели ревитализацији покрета несврстаности и превазилажењу тешке кризе са којом се он суочавао – ти исти званичници нису
били у стању да пронађу спасоносну формулу и за ревитализацију југословенске федерације. Период који је уследио непосредно после завршетка
Београдског самита био је уједно и период када долази до распада југословенске државе. Наравно, такав обрт морао се одразити и на актуелно
стање у југословенско-мароканским односима. После суспензије чланства
Југославије у покрету несврстаности (1992. године) практично су пресечене и последње нити које су чвршће повезивале Југославију и Мароко.
Наступило је време када су обе земље биле далеко више заокупљене сопственим унутрашњим и глобалним спољнополитичким проблемима него
питањима ревитализације и евентуалне обнове кључних премиса билатералне сарадње.
Др Драган Богетић,
дописни члан САНУ
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