לכבוד
גב' אן ברסור
נשיאה
האסיפה פרלמנטרית של המועצה האירופית
אור יהודה ,ישראל ,ה 6-לאפריל4102 ,
אני הח"מ ,יהודי שומר מצוות ,למדתי יותר מ 21-שנה באוניברסיטה הדתית בר-אילן
בישראל במחלקה למדעי המקרא ) (BIBLEבמסגרת הפקולטה למדעי היהדות .עיקר עיסוקי
הם :תולדות האמונה הדתית היהודית ,בתקופת המקרא ובתקופה ביזנטית; כמו כן אני עוסק
בתולדותיהן של הדתות-החדשות.
כאיש אקדמיה כמו גם בן לאחת הדתות ה׳וותיקות׳ ,ברצוני להביע את דאגתי הרבה ואי
ההסכמה הבסיסית שיש לי עם הדו״ח שהוגש לאחרונה לאסיפה הפרלמנטרית של המועצה
האירופית על-ידי מר רודי סאלס בנושא ״מעשים פוגעניים של כתות״.
מתוך הבנתי את המושג 'דת' ,אני מבקש לקבוע כי כל ניסיון להבדיל בין הדתות
המונותיאיסטיות המערביות (יהדות ,נצרות ,איסלם) לבין הדתות החדשות הוא חסר בסיס,
הן אקדמי-מחקרי הן מוסרי:
 .0חוסר בסיס אקדמי-מחקרי :זה עשרות שנים נמנע המחקר האקדמי מלהשתמש במונח
'כת' ככינוי לדתות-החדשות ,מאחר וזהו מונח מוטה ומשוחד ,וחסר כל משמעות מדעית.
מבחינה פינומנולוגית ,אין שום הבדל מהותי בין הדתות ה'ותיקות' לבין הדתות-החדשות,
באשר אלה האחרונות עונות באופן מוחלט על המאפיינים של תופעה ה'דת' .לפיכך כל ניסיון
ל'גייס' את הדתות 'הותיקות' כנגד הדתות-החדשות נועד מראש לכישלון והינו אבסורדי.
 .4חוסר בסיס מוסרי :הנסיון להפריד בין הדתות השונות יש בו כדי לפגוע בחופש המחשבה,
המצפון והדת ,כפי שמנוסח ב'הכרזת זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות ,סעיף :01
"כל אדם זכאי לחירות המחשבה ,המצפון והדת .חירות זו כוללת את הזכות להמיר את דתו
או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו  -לבדו או בציבור ,ברשות היחיד או ברשות
הרבים ,דרך הוראה ,נוהג ,פולחן ושמירת מצוות".
כנקודה נוספת ,אין להתעלם מכך שבמקום בו דתות חדשות מופלות לרעה ,בסופו של דבר
כל דת מיעוט תהווה מטרה  -מאחר ועצם העובדה שתנועות חדשות אלו הן מיעוט בעצמן,
הוא הדבר אשר חושף אותן לסטראוטיפים ואפליה .הובאו לידיעתי לא מעט מקרים בהם
יהודים חסידיים ,נוצרים אוונגליסטים ומוסלמים סבלו מאותו ״טיפול״ ויחס כבני ״כתות״ -
בצרפת  -בגלל אמונתם .כל דת ,ולא משנה עד כמה היא גדולה ,מהווה מיעוט במקום כלשהו
בעולם.
אני מקווה כי מגמתו הברורה של כותב הדוח לייצא את המודל הצרפתי ליבשת כולה ולנדות
ולהפלות כנגד אלפי החברים בתנועות הדתיות החדשות באירופה לא תצלח ,וזכויות האדם
הבסיסיות ביותר תישמרנה.
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