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Прва посета председника Републике Јосипа
Броза Тита ДНР Алжир 1965. године
АПСТРАКТУМ: Прва посета југословенског председника Јосипа
Броза Тита Демократској Народној Републици Алжир, до које је
дошло априла 1965, представљала је круну вишегодишњих пријатељских и савезничких односа Југославије и Фронта за ослобођење Алжира који је у периоду 1954–1962. водио тежак и по последицама трагичан рат за независност и ослобађање од француске
колонијалне власти. Подршка Југославије током ратних сукоба
била је конкретна и изузетно драгоцена, те је прва званична посета шефа југословенске државе Алжиру уистину имала историјски значај.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јосип Броз Тито, Ахмед Бен Бела, Југославија,
Алжир, рат за независност, међудржавна сарадња, званична посета, 1965. година
Званична посета председника Републике Јосипа Броза Тита Демократској Народној Републици Алжир између 15–26. априла 1965. учињена је на
позив његовог домаћина и личног пријатеља председника Владе Ахмеда Бен
Беле. Југословенска делегација је допутовала у Алжир председничким бродом Галеб.
У питању је била прва, узвратна посета шефа југословенске државе Алжиру од стицања независности те пријатељске земље 1962. године. Званичан
боравак председника Тита, његове супруге Јованке и високе југословенске
делегације у Алжиру одиграо се свега годину дана након посете алжирске
државне делегације, са председником Владе Бен Белом на челу, Југославији1
што је уједно представљало и прву официјелну посету највиших представника независног Алжира једној европској држави.2 Још током првог званичног
боравка у Југославији Бен Бела је у разговору са председником Титом нагласио како је „потребно да имамо добре односе са суседима, а нарочито да живимо у добрим односима и пријатељству са Југославијом“.3
1
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Блиски односи између две земље, њихових државних и партијских руководстава, посебно су били манифестовани током прве званичне посете високе југословенске делегације Алжиру у априлу 1965. године. Југословенску
делегацију су чинили: председник Републике Јосип Броз Тито, секретар ЦК
Савеза комуниста Словеније и члан Извршног комитета ЦК СКЈ Миха Маринко, потпредседник СИВ Милош Минић, заменик државног секретара за иностране послове Марко Никезић, помоћник државног секретара за иностране
послове Мишо Павићевић, амбасадор СФР Југославије у ДНР Алжир Нијаз
Диздаревић, председник ЦК Народне омладине Југославије Томислав Бадовинац и амбасадор у Секретаријату за иностране послове Милош Лаловић.
У делегацији ДНР Алжира били су: председник Владе Ахмед Бен Бела,
председник Народне скупштине Хаџ Бен Ала, потпредседник Владе Мохамеди Саид, министар иностраних послова Абдел Азиз Бутефлика, министар
народног здравља Мохамед Сегхир Некаш, министар пољопривреде и аграрне реформе Ахмед Махсас, министар индустрије Башир Бумаза, потпредседник Народне скупштине Менџли Али, Мохамед Уел Аџ, Омар Бен Махџуб,
чланови Политичког бироа Фронта националног ослобођења Јусеф Хатиб,
министар туризма Амар Узеган, министар пошта, телекомуникација и јавних
радова Абдел Кадар Заибек, министар обнове и стамбене изградње Мохамед
Ел Хади Хаџ Смаин, народни посланик Шебил Мохамед и амбасадор Алжира у СФРЈ Редха Малек.4
Први састанак највиших представника две државе одржан је 15. априла 1965. са почетком у 17 сати у вили „Жоли“ у граду Алжиру. Обострано је
констатовано како се време посете поклопило са даљим погоршавањем међународне ситуације, као и да се стање у свету веома брзо мења, али не у позитивном, већ у негативном правцу. И Тито и Бен Бела су исказали опредељење
које је полазило од става да је у том раздобљу најважније било очувати мир.
На билатералном плану указано је и на то како ће боравак југословенских званичника у Алжиру бити прилика да се они детаљније упознају са
приликама у тој пријатељској земљи. Председник Тито је нагласио како се
економска сарадња Југославије и Алжира налази у почетном стадијуму и да
постоји много могућности за њено унапређење, како у области инвестиционе
изградње, тако и на пољу техничке сарадње. Истовремено, подсетио је на то
да се у Алжиру већ тада налазило више југословенских стручњака. Истакнута је потреба да се економска сарадња две земље успостави на реалним основама, тако да не буде на штету друге државе која је партнер у сарадњи.
Председник Тито је изразио став како је Југославија „против изградње
превеликих нерентабилних предузећа и огромних споменика. […] Државно
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руководство СФРЈ заузима став да се економска сарадња мора заснивати на
социјалистичким принципима.“5
У одговору на уводно излагање председника Тита, председник Владе
Ахмед Бен Бела указао је на дотадашње резултате југословенско-алжирске
економске сарадње. Уз напомену да се његова земља суочава са озбиљним
мањком кадра, посебно имајући у виду чињеницу да је Алжир до тада напустило око 1.200.000 Француза, Бен Бела је истакао да су до тада југословенска предузећа изградила четири фабрике – две текстилне и по једну фабрику
коже и воћних сокова (у току је било разматрање могућности за изградњу
бродоградилишта); одмах по стицању независности Алжира, Југославија је
упутила помоћ коју је чинило 500 трактора; југословенски стручњаци су открили велико налазиште нафте што је омогућавало даљу сарадњу у области
експлоатације нафте и гаса; један од југословенских кредита није био у потпуности искоришћен и постојала је могућност за изградњу фабрике муниције. Подсећајући на резултате дотадашњих привредних односа, алжирски
премијер је истакао како је његова земља веома задовољна сарадњом са СФР
Југославијом.
На крају свог обраћања Бен Бела је нагласио како је веома симболично
и то што су прву фабрику која је пуштена у рад после ослобођења Алжира
изградили Југословени, као и то да је први страни шеф државе који посећује
слободни Алжир управо председник Тито.
Званични разговори су настављени следећег дана, 16. априла у 10.45
сати, у здању Политичког бироа Фронта националног ослобођења Алжира
у главном граду. Примарна тема односила се на сложену ситуацију на међународном пољу. По оцени председника Тита светска ситуација је била једна
од најзаоштренијих у раздобљу од окончања Другог светског рата. „Кратко
време после рата почео је период жестоког хладног рата. Данас имамо хладни рат са врућим ратом. Свуда се воде ослободилачке борбе. Прибегава се
агресији и мешању у унутрашње послове других земаља. Вијетнам и Конго
представљају најизразитије примере такве политике“.6
У том контексту посебна пажња је посвећена активностима у оквиру
Покрета несврстаних. Указано је и на апел 17 држава-чланица тог покрета
који се односио на обустављање стране интервенције и политичко решавање
вијетнамског питања путем преговора.
Двојица државника су се осврнула и на дешавања у оквиру Организације уједињених нација, као и на непринципијелне покушаје Кине и Индонезије
да створе нову међудржавну организацију која би представљала пандан УН.
5
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Председник Тито је указао на опасност која је претила услед континуираних покушаја великих сила да наруше афричко јединство, као и на одговорност Алжира и Египта да предњаче у његовом очувању. Криза у неколико афричких регија доживљавала је кулминацију управо у том раздобљу.
Ситуација у Конгу, Мароку, Гани, Тогоу, Нигеру, Анголи и другим афричким
државама и колонијалним поседима претила је да из корена поремети тешко
успостављену релативну стабилност на том континенту, коју је на одређени
начин симболизовала и Организација афричког јединства.
Двојица државника сагласила су се у оцени да неангажованост у том
периоду представља историјску нужност. То није била доктрина, него став.
Политика неангажованости има напредну улогу упркос свим разликама и нијансама, закључили су шефови југословенске и алжирске делегације на крају
другог званичног састанка.
Трећи састанак је одржан 18. априла увече у граду Константину. Чланови две делегације најпре су поново разматрали стање у Организацији уједињених нација и указали на опасност од тога што неколико глобалних сила
покушава да инструментализује светску организацију зарад реализације сопствених интереса. Иако нису представљале савршен инструмент у области
међународних односа, Уједињене нације су се временом показале као веома
користан и позитиван облик решавања билатералних и мултилатералних проблема и криза.
Потом је било речи о наступајућој Афро-азијској конференцији у Алжиру, за коју је учешће до тада најавило више од четрдесет држава. Разговарало
се и о активностима САД на међународној сцени, кризи у односима НР Кине
и СССР, дешавањима у вези са Израелом и другим спољнополитичким питањима.
Председник Тито је, у вези са бројним међународним жариштима и
могућим последицама њиховог нерешавања на прави начин, указао на то да
коегзистенција „не подразумева залеђивање тренутног стања у свету; она није фактор који би требало да онемогући акцију ослободилачких покрета и
прогресивних снага које се боре за нове друштвене односе у својим земљама.
[…] Коегзистенција је алтернатива рату. Ми нудимо империјалистима коегзистенцију, а не рат. Међутим, унутар својих земаља народи имају право да се
боре за свој напредак свим средствима која им стоје на располагању – од парламентарних метода до револуционарне борбе. Не може бити коегзистенције
између капиталиста и оних који су израбљивани. Коегзистенција важи само
за односе између држава. Она треба да спречи рат који би данас представљао
катастрофу за цело човечанство“, закључио је југословенски председник.7
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Четврти састанак је организован 19. априла пре подне у приобалном
граду Орану. Прва тема било је актуелно стање и перспективе алжирскофранцуских односа. Премијер Бен Бела је наредног месеца требало да посети Француску, а очекивало се да том приликом буде потписан међудржавни
споразум о експлоатацији нафте и плина. Посебна тема разговора у Паризу
требало је да буде и судбина поморске базе у Мерс-ел-Кебиру.
Завршни разговори председника Тита и премијера Бен Беле одржани су
24. априла у вили „Артур“ у граду Алжиру. Тито се на почетку осврнуо на садржај разговора које је недавно водио са британским министром иностраних
послова Стјуартом током његове посете Југославији. Обојица државника изразила су разочарење актуелном спољном политиком британске лабуристичке владе оцењујући је назадном. Тито и Бен Бела су у кратком осврту оценили
да је ситуација у Европи мање-више смирена без обзира на извесне ексцесе
у вези са Берлином. Посебну пажњу шеф југословенске делегације посветио
је упознавању алжирских домаћина са привредном сарадњом Југославије са
неким од европских држава, попут Италије, СССР, Чехословачке, као и са чланицама Заједничког европског тржишта, односно са државама окупљеним
око СЕВ-а.
Званична посета југословенског председника и чланова државне делегације Алжиру окончана је потписивањем Заједничког саопштења поводом
посете председника Републике Јосипа Броза Тита Алжиру од 15. до 22. априла 1965. године.8 Две делегације су оцениле да је напредак који је социјализам постигао део стварности савремене епохе, али да се начини његовог развоја разликују у зависности од специфичних услова сваке земље и нације. У
саопштењу је истакнуто да је светски мир у знатној мери угрожен деловањем
великих сила на подручју југоисточне Азије и у Африци. С тим у вези југословенска и алжирска делегација су пружиле пуну подршку народима Конга,
Анголе, Мозамбика и тзв. Португалске Гвинеје, као и праведној борби народа
Палестине.
Две државе су изразиле чврсту приврженост политици несврставања.
Садржину те политике чинила је одлучна борба против империјализма, неоколонијализма и свих видова неједнакости између великих и малих држава.
Размотриле су забрињавајућу кризу Уједињених нација и истакле неопходност хитне нормализације активности Генералне скупштине УН. Указано је
и на потребу одговарајуће ревизије структуре ове међудржавне организације.
Осврћући се на билатералне југословенско-алжирске односе констатовано је
обострано задовољство њиховим развојем у области техничке, индустријске
и трговинске сарадње што је омогућавало још интензивнију привредну сарадњу две пријатељске државе.
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Осим званичних сусрета шефова двеју држава и чланова њихових делегација, југословенско-алжирско пријатељство било је манифестовано низом
јавних догађања и скупова. Посебно занимљиви били су митинзи у градовима Алжиру, Константину и Орану на којима су говорила двојица државника.
О првом званичном боравку југословенског председника Тита у ДНР
Алжир, осим новинских написа, на посебан начин сведоче и аутентични
филмски записи који су настали у оквиру продукције „Филмских новости“
из Београда.
Редован журнал „Филмских новости“, у трајању од 1 минута и 34 секунде, приказивао је „председника Тита, његову супругу Јованку и чланове
високе југословенске делегације, у обиласку алжирског устаничког града
Константина. Том приликом одржан је велики народни митинг на коме су
говорили председници Бен Бела и Тито. На крају посете потписано је заједничко саопштење о југословенско-алжирским разговорима“.9
О историјском значају прве посете председника Тита ДНР Алжиру
сведочи и обиман ванредни журнал „Филмских новости“, у трајању од 10
минута и 45 секунди, који је приказивао „председника Тита који, у пратњи
супруге Јованке и чланова југословенске делегације стиже бродом Галеб у
званичну посету Алжиру. На алжирском пристаништу високе госте дочекао
је и поздравио председник Алжира Бен Бела. Председнику Титу је омогућено да прође улицама казбе, старе арапске четврти, месту традиционалног отпора туђинима. На дан доласка у Алжиру су одржани званични разговори.
Двојица председника обишли су муслиманско гробље у Алжиру на коме су
сахрањени борци пали у Народноослободилачком рату Алжира. На гробове
хероја председник Тито је положио венац. У главном граду алжирске Републике одржан је велики митинг на коме су говорили председници Бен Бела и
Тито. Председник Тито са супругом и члановима пратње у друштву Бен Беле
и истакнутих личности Алжира обишао је неке делове земље. Свуда успут
био је бурно поздрављен. Величанствен дочек приређен је у оази Лагуат где
је у част гостију одржана и ретка свечаност под називом бедуинска фантазија. У Константину је одржан велики митинг на коме су говорили Тито и
Бен Бела. Из Константина двојица државника су се упутила у Оран, где су
на Тргу 1. новембар, пред великим бројем грађана двојица председника одржали говоре. По повратку у главни град Републике председник Тито и други
југословенски делегати посетили су Алжирски универзитет. Том приликом
је председник Тито промовисан за почасног доктора правних, економских и
друштвених наука. Друг Тито се захвалио на указаној почасти. У Алжиру су
завршени званични разговори, а председници Тито и Бен Бела потписали су
9
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званична саопштења о разговорима. Свечаном испраћају председника Тита,
његове супруге и чланова делегације присуствовали су Бен Бела и друге истакнуте личности Алжира.10
Прва посета председника Тита ДНР Алжир представљала је историјски догађај првог реда. Била је то прва посета неког шефа државе независном
Алжиру. Током више званичних разговора Тито и Бен Бела изразили су своју
сагласност о битним питањима даљег развоја билатералних односа, као и о
најважнијим догађајима и процесима на међународној политичкој сцени.
Идентични или веома блиски ставови политичких вођа двеју држава
дали су додатан импулс добрим односима који су већ постојали између Југославије и Алжира. Томе је умногоме доприносила и чињеница да су председник Тито и премијер Бен Бела временом успоставили веома блиске личне и
пријатељске односе.
На принципима који су били реафирмисани, као и на енергији блиских
личних односа које су успоставили шефови две државе, сарадња Југославије и
Алжира добила је нови замајац после посете председника Тита тој северноафричкој држави. У наредним деценијама уследили су бројни билатерални
сусрети на највишем нивоу. Ти сусрети су највећим делом одржали блиске
односе две државе успостављене још за време вишегодишњег алжирског рата за независност током којег је Југославија пружала отворену и конкретну
подршку Фронту националног ослобођења Алжира.
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