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שהשד אינו טוענים רמול הבחירה של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב יצא לדרך. אחדים פרויקט נ

ארוכי טווח. כלכליים של תהליכים מתבקשת תוצאה מדובר בכי מסבירים אחרים  בעוד, נורא כל כך

היא כך , לשאלה כיצד נבחר טראמפ התשובה :) שייך לקבוצה השנייה10.11( מאמרה של אווה אילוז

הקפיטליזם השפעת  ים אתמדגישאילוז ופרשנים אחרים פחות מורכבת מכפי שנראה." כותבת, "

צפון מזרח ארה"ב. יש משהו ב "רצועת החלודה"מדינות על מעמד הפועלים הלבן, בעיקר בהגלובלי 

 איכשהו, אני לא מצליח להירגע. מרגיע בהסבר פשוט כזה.כמעט 

 

מונטגומרי במדינת פנסילבניה באקס ובמבט ראשון, שום דבר דרמטי לא קרה במחוזות צ'סטר, 

בשלושת המחוזות),  הקולותמכלל  42%-(כ אלף קולות 440-טראמפ זכה בכ הנשיאותיות.בבחירות 

 קולותמה 46%-(כ 2012מיט רומני בבחירות המועמד הרפובליקני אלף קולות שגרף  456-לעומת כ

בשלושת המחוזות העשירים מדובר המבט הראשון מטעה: . אך 3.5%ירידה בשיעור  – באותה שנה)

 80%-מבה קלינטון זכתה ליותר (לפיה העיר פילד עוטפים את , אשרביותר במדינת פנסילבניה

אקונומי של -. אינני מומחה לכלכלה הפוליטית של מדינת פנסילבניה, ואין בידי פילוח סוציו)מהקולות

 ונטולמשכיל -בלתי ציבורהמצביעים למועמד הרפובליקני במחוזות הנ"ל. אך אני אופתע אם מדובר ב

בסביבה כזאת,  .ומיב עהיטו, ואולי אף הקפיטליזם הגלובלי לאו דווקא פגע ב גישה למידע הרלבנטי.

היו נוהגים כפי שאחדים בצמרת  2012 -מאלה שהצביעו לרומני ב 15%היה סביר בעיניי אילו 

 מועמד זה הכל!? ?3.5%הרפובליקנית הכריזו שיעשו, ונמנעים או בוחרים במועמד עצמאי. אבל 

טחוני יממסד הבבשעשרות בכירים אחד  ית,קופת שרצים מוסרית ועסק על גבו נושאש, עמוס פגמים

 3.5% כל החבילה הזאת שווה ירידה שלו -  טחון הלאומייהכריזו עליו כסיכון לב(!) הרפובליקני 

טראמפ כדי לקבל פרספקטיבה,  כרך קוסמופוליטי כמו פילדלפיה? שוליאמידים בבמחוזות בלבד 

 מיליון בוחרים).שה ימתוך כש( אלף קולות בלבד 60-בפער של כ כולה פנסילבניהמדינת ניצח ב

 

תרעומתו נגד הגירה ומסחר בינ"ל, משך את מעמד שהקמפיין של טראמפ, על בעיניי תימה אין 

אלה, ובעיקר האישיות של טראמפ  תכניםנראה כי היא שפנסילבניה. ההפתעה מערב הפועלים ב

אינו זה אפקט  במזרח. מבוססיםביאו לנטישה המונית של בוחרים רפובליקנים , לא ההתנהלותוו

טראמפ, או שיעורי  ית מעמד הפועלים הלבן אחרנהיי –שתפסו את הכותרות  בולט לעין כמו אלה

הכלב כמו  . אבלהתרחשה שלא הבנטישבר מכיוון שמדו –ההשתתפות המאכזבים של השחורים 

יותר הרבה להיות לא פחות חשוב, ושעשוי אפקט ידוע, מדובר בשרלוק הולמס השלא נבח בסיפור 

עליית הימין אני נזכר בכך ש. (בהנחה שהמדגם הקטנטן שלי מייצג תבנית כללית יותר) מטריד

יותר קומוניסטים הפחידו את הבורגנות הקיצוני באירופה בין מלחמות העולם התאפשרה משום שה
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הרתיע את הרפובליקנים שייצגה, אותו בקלינטון או באגף הליברלי  היה זה שיסטים. מהמהפ

ום, למשל, במק –נקלה כמו טראמפ את פתקם עבור מועמד טילו ם העד כדי כך שההנ"ל מחוזות ב

 להימנע?

 

 לגבשצריך (ויכול) האגף הליברלי אילוז גורסים כי פרשנים כמו ת. ופרטיבימשמעות אשאלות אלה ל

יותר  םסנדרס היה מצליח בקרב ברנישייתכן אכן, . מעמד הפועלים הזנוחלאסטרטגיית חיבור 

של חלומם מרכז הבורגני. בשהוא היה מאבד באותה נשימה את הסביר אולם מקלינטון. 

ות עם אנשי הצווארון הכחול זרוע שלוביצועדים אינטלקטואלים מהשמאל, ההיפסטרים של ברוקלין 

 האם ניתנת לגישור, אלהמשער שקיימת בין שתי קבוצות שאני התרבותית  טינהבאוהיו. אפילו אם ה

ן של רלבנטית גם בישראל. לאחר כל כישלוהדילמה  מרכז?את ה הבריחמבלי להדבר אפשרי 

לאלקטורט מסורתי של מדינת תל אביב ולהתחבר הרפות מעט מלהשמאל בבחירות, עולה התביעה 

באמצעות פרץ או יחימוביץ', היא איבדה את  נהוג כךמפלגת העבודה ניסתה לשהימין בפריפריה. כ

אחר כך אחים עם הבית היהודי ו ר לפיד, שמיהר לכרות בריתהמרכז הבורגני לטובת אנשים כמו יאי

 קמפיין נגד "שוברים שתיקה".נהל ל

 

 8-לרעידת האדמה שהתחוללה בטניים פוץ להסברים פשגם בארה"ב וגם בישראל, חשוב שלא נק

במרכז  כך-מצביעים רבים כל והשאירש , ושנבין קצת יותר טוב את הכוחות המטרידיםבנובמבר

הממשלה כי חוששים אני מפנה את השאלה הזאת גם אל מצביעים כמוני, ש .המבוסס עם טראמפ

. לו היה עולה מצד שמאל דמגוג פחתעברי פי  לאהדמוקרטיה הישראלית את הנוכחית מוליכה 

, האם גם אני הייתי סותם את האף ובוחר בו סקרנות אינטלקטואלית בלינרקיסיסטי עם פתיל קצר ו

 רק כדי להעיף את נתניהו?
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