הפילוסוף של אלכסנדר מוקדון:
מאחורי הקלעים של חצר טראמפ

מאת ד”ר גיא בכור ,וושינגטון

לאלכסנדר הגדול ,כובש המזרח עד להודו ,היה את אריסטו הגדול כמחנך
וכמנטור ,והוא ליווה אותו בכל חייו הקצרים .יום אחד התלונן
אלכסנדר בפני אריסטו ,שבנסיעותיו הארוכות אין לו עם מי להתדיין
בשאלות פילוסופיות .אריסטו הציע לו לקחת את תלמידו ,קליסטנס,
שכבר היה פילוסוף מבטיח בזכות עצמו.

בטרם נסע ,לימד אותו אריסטו כיצד לשרוד בחצר של מלך ,אך הפילוסוף
הצעיר לגלג על כך בחשאי .הוא האמין בפילוסופיה טהורה ,במילים לא
מצועצעות ,ובאמת המלאה והישירה .אם אלכסנדר הגדול כל כך אוהב
פילוסופיה ,הוא לא יתנגד למישהו ,שמדבר ישר ולעניין ,חשב
קליסטנס.

במהלך אחד המסעות הארוכים של אלכסנדר ,אותו קליסטנס התבטא באופן
חופשי יותר מידי פעמים ,ואלכסנדר הורה להוציא אותו להורג.

“) Quod licet iovi non licet boviמה שמותר ליופיטר ,אינו מותר
לפר”( :זהו כלל בסיסי בכל חצר מלכות ,או בחברה מעמדית :השליט לא
אוהב שנתיניו יהיו חברים שלו ,ולכן אנשי חצר ,וזה יכול להיות גם
בחברה עסקית גדולה ,פיתחו את אמנות חצר המלכות :איך לבצע
מניפולציות ,שהשליט ירגיש מלכותי יותר ,וכל האחרים יפחדו מכוחם
של אותם אנשי חצר .איך להשתמש בקסמי המראה החיצוני ,הרי הם
יודעים שבחצר מלכות חשוב איך הדברים נראים ,לא איך הם באמת .זה
מחייב לשלוט במילה – לא לומר יותר מידי ,לא להיות ראוותניים
מידי ,מה שמעורר קינאה ,להשתמש בחנופה במידה ,ויחד עם זאת יש
למשוך תשומת לב ,כדי שהשליט יבחין בהם.

כך בכל חצר חדשה שקמה ,והכללים הם נצחיים .מי שיודע לשחק בהם
ישרוד ,אחרים – יוצאו להורג.

איך נאפיין את חצר המלכות של הנשיא דונלד טראמפ ,ששליטי העולם לא
יודעים איך לפענח ,ולכן רועדים מפחד מפניו? כמעט כל המינויים לא
שגרתיים ,כאשר בכל פעם שלף הנשיא טראמפ מועמד חדש ,כמו ששולפים
ארנב מכובע של קוסם .עוד לפני שנבחן את החצר ,כבר אפשר לדעת מה
“אין” ומה “אאוט” בממשל המהפכני הזה.
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המודיעין האמריקנית ,הסכם הגרעין עם איראן ,האיחוד האירופי,
יחסים מיוחדים עם אירופה ,האקלים ,מחויבות מוחלטת לנאט”ו,
מדיניות ההתרחקות מרוסיה ,ה”פלסטינים” ,ו”פתרון שתי המדינות”.

 – INחד צדדיות ,ידידות עם רוסיה ,הסכמי סחר דו-צדדיים ,בריטניה,
הגבלות כניסה לארה”ב ,ותמיכה חזקה יותר ,לא מותנית ,בישראל.

את כל זה ניתן ללמוד מן הכוורת ,שאותה בחר טראמפ .אפשר להתייחס
אל עשרות השמות בפרמטרים שונים ,אך אנו נבחן אותם לאור שניים
כאלה :היחס לישראל ,ומידת הקירבה אל הנשיא.

באופן כללי אפשר לומר שמעולם בתולדות מדינת ישראל ,לא היה צוות
כל כך ימני ופרו-ישראלי כפי שזה היום .גם אם הייתי אומר לכם
לבחור את צוות החלומות עבורנו – הצוות הזה טוב אף יותר.

קודם כל – הנשיא
כמו טראמפ ,שכבר
וצוות .אך לכוורת
טראמפ תמיד האמין
איתם.

הוא הקובע ,ובמיוחד נשיא כה צנטרליסטי ודעתני
החל בשינויים רבים בעיצוב הבית הלבן ,דקורציה
סביבו השפעה רבה ,שכן הוא אוהב להקשיב ליועציו.
שיש לקחת את אנשי המקצוע הטובים ביותר ,וללכת

דרך טובה לדעת מתי עולים מאמרים באתר היא להוריד את אפליקציית
האתר לאנדרואיד ,או להירשם כאן ,ולקבל התראה למייל האישי.
הנרשמים בשני המקרים – קוראים ראשונים.

המעגל הראשון – בני המשפחה

האיש החזק ביותר והמשפיע ביותר על הנשיא טראמפ הוא חתנו ,ג’ראד
קושנר ,בעלה של בתו האהובה איוונקה .קושנר הוא יהודי אורתודוקסי,
שבא ממשפחה עשירה ובעלת קשרים )אם כי לא בליגה של טראמפ( .יהודי
חם ,איש ימין מובהק ,שהוא ואשתו קיימו תפילה על קברו של הרבי
מלובביץ’ ,כדי שטראמפ יזכה בנשיאות .משפחתו היא תורמת ותיקה של
הישוב “בית אל” ביו”ש ,הוא ידיד אישי של ראש עיריית ירושלים ,ניר
ברקת ,ומהתומכים החזקים של העברת השגרירות האמריקנית לירושלים.

קושנר מונה בידי טראמפ כשליח בכיר לסחר ולמזרח התיכון ,וראייתו
את ישראל היא דתית ,שמרנית ,מסורתית ואוהבת מאוד .הוא לא איש של
“שתי מדינות” ,וסיסמאות נבובות מעין אלה .טראמפ מעריך אותו מאוד,
והוא סייע רבות לבחירתו.

האישה המשפיעה הבאה על הנשיא טראמפ היא בתו ,איוונקה ,שהתגיירה
גיור אורתודוקסי מלא ,ושמה בישראל יעל .היא אשתו של ג’ראד ובתו
של טראמפ מאשתו הראשונה ,ממוצא צ’כי ,איוונה .היא ובעלה התבקשו,
והסכימו ,להתנתק לחלוטין מעסקי המשפחות ,ולעמוד בלעדית לזכות
הנשיא .הם עברו לבית בוושינגטון ,בטרייסי פלייס ,צפון מזרח
וושינגטון ,לא רחוק מן הבית בו תגור משפחת אובמה .לאיוונקה
ידידים רבים בארץ ,היא מבקרת על רקע עסקי ,ומתפללת בכותל .תפקידה
לשמור על אביה.

למלניה ,אשתו השלישית ,ולשני בניו הבוגרים של טראמפ ,דונלד
ג’וניור ואריק טראמפ צפויה הרבה פחות מעורבות בכוורת הפוליטית.

לפני שתמשיכו במאמר ,האם הצטרפתם כבר למועדון ג’יפלאנט בפייסבוק?
זה האקטיביזם שלנו:

