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האם השם סרפסקה אומר לכם משהו?
 1992 בשנת  שנוסדה  ברפובליקה  מדובר 
על אדמת יוגוסלביה לשעבר והיא תופסת כ- 
49% מאדמת בוסניה ,כשרוב תושביה – 88% 

הם סרבים.
מדם  העקובה  האזרחים  במלחמת 
הסרבים  התעמתו   )1992-1995( בבלקן 
הבוסנים  בריתם  ובעלי  הקרואטים  עם 
המוסלמים. הסכם הפסקת האש השיב את 

השקט על כנו, אך שאיפתם של הסרפסקים 
האסלאמית  ההקצנה   – ובמקביל  לעצמאות 

בבלקן , הותירה את המתח האתני בעינו.
בניה לוקה – היא הגדולה בערי   – הבירה 
סרפסקה ומתגוררים בה כרבע מליון תושבים. 

היא נחשבת למרכז 
התוסס  החיים 
מבחינה תרבותית , 
ופוליטית.  כלכלית 
שדה  לוקה  בבניה 
בינלאומי  תעופה 
בה  וממוקמים 
הממשל  מוסדות 
הנשיאות,  ומשכן 
 , המרכזי  הבנק 
הראשית  הספרייה 
התיאטרון   ,
הלאומי  והמוזיאון 
שוקקת  העיר   .
בשעות  וגם  חיים 
פתוחים  הלילה 

מרכז  והדיסקוטקים.  הפאבים  הקפה,  בתי 
קניות חדש בטבורה של העיר רוחש מבקרים.

איננו  דודיק,  מילורד  סרפסקה,  נשיא 
בורר במילים , כדי לתאר את "העוול שנגרם 
לסרבים , כאשר המוסלמים זכו ללגיטימציה 
והוצגו כקורבן למרות פשעי המלחמה שבצעו 
הוקיע  לא  מערבי  גורם  שום  היום  ועד 
אותם" . לדבריו – "חצי מליון סרבים גורשו 
 – האזרחים  מלחמת  במהלך  מקרואטיה 
אבל לנו יצרו דימוי כוזב של עם בעל נטיות 

רצחניות כביכול."  הנשיא אמר את הדברים 
האיגוד  משלחת  עם  במפגש  הכואבים 
שהתקיים  תקופתית  לעיתונות  הישראלי 
במשכן הנשיאות בבירת סרפסקה. לשאלתי: 
לעמי  השלום  בשורת  תצא  מכאן  גם  "האם 
הבלקן כפי שאנו –הישראלים- מנסים להנחיל 
התיכון?"  במזרח  לעמים  מירושלים  אותה 
לנצח  בשלום  רוצה  הייתי  הנשיא-"  השיב 
במכלול  בבלקן  הסכסוך  מורכבות  אולם   –

במציאות  והמקומיים  הבינלאומיים  היבטיו 
מעמידה את רעיון השלום לאידיליה."

שסרפסקה  משמעותית  פחות  לא  בעיה 
 25( הגבוהה  האבטלה  -היא  עימה  נאבקת 
אחוז(. לא מפתיע על כן, שהיא מציעה תנאים 

מפתים למשקיעי – חוץ בתקווה שיזמים אלו 
תעסוקה  מקומות  ויבטיחו  זר  כסף  יכניסו 
סרפסקה  הולכת  זאת   עם  לתושביה.יחד 
ומבססת עצמה כגורם אירופאי בעל פוטנציאל 
תיירותי מובהק ,בהיותה פנינה של ערכי טבע 
נדירים בהישמרותם :יערות מוריקים, מפלים 
גועשים, נהרות שוצפים ומעינות מרפא ברמה 
גבוהה, מעניקים תחושות של  רוגע  ואושר. 

ציוריים  בכפרים  גם  מאופיינת   סרפסקה 
שלבקר בהם זה כמו לחזור אל ימי הילדות . 

צפונית- מערבית לבניה לוקה מצויים הכפרים 
מתכבדים  אנו  שם   – פיסקביצה  האתניים 
במשקה חריף בעל טעם ייחודי לצלילי נגינה 
מאות  שנשתמרו  אותנטיים  מיתר  כלי  על 
בשנים.  בכפר אחר – קנזיצ'ה – אנו נחשפים 
לאורח- החיים הסרבי שבו הזמן עמד מלכת 
ואילו - סטנישיץ , על מבני – העץ  המשוחזרים 
מבקרים  שבו,מושך  האותנטיים  והמתקנים 

כבקסם של סיפורי האגדות.

אי אפשר לסיים כתבה זו מבלי להתייחס 
אל הנקודה היהודית  בנרטיב הסרבי – שני 
מונומנט  הוא  מהם  שהאחד  הנצחה  אתרי 
מהם  ,רבים  פרטיזנים    10.000 לזכר 
יהודים, במאבק מול הגרמנים ובעלי בריתם 
הקרואטים. והשני 
דוניה  מחנה   –
במחוז  גרדינה 
שם   – יסנובץ 
הוצאו להורג בנשק 
 700.000 כ-  קר 
כ-  ומתוכם  איש  
יהודים.   33.000
לוקה  בניה  במרכז 
הנהר  שפת  על 
אלו  בימים  מוקם 
היהודי  המרכז 
של  לזכרה  החדש 
שהושמדה  קהילה 
העולם  במלחמת 

השנייה.
יו"ר   – יוסי פרנקל  חלק:  נטלו  במשלחת 
יו"ר   – ליסצקי  שלום  שושי,  ורעיתו  האיגוד 
וחברי ההנהלה: צביקה  הוועדה לקשרי חוץ 
אידלמן , עליזה ז'ז'ק, יוסי רוזנמן, אסתר ברי 

ויוסי קיסטר.

האיגוד  הנהלת  חבר  הוא  הכותב   *
יציאת  את  שיזם  תקופתית  לעיתונות 
משלחת העיתונאים לרפובליקת סרפסקה.

משלחת של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית נפגשה עם נשיא סרפסקה )בבוסניה( מילורד דודיק

האם מסרפסקה תצא בשורת השלום, כפי שהיא יוצאת מירושלים?
מאת : צבי אידלמן*

  ממן של בעיתון לכתבה תמונות
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