עמדותיהם של היספנים בארה"ב כלפי ישראל
שיר מרום מלניק ואמנון כוורי

תקציר
ארצות הברית משנה את פניה .תהליכים דמוגרפיים מניעים שינוי דרמטי
בריבוד הגזעי של החברה האמריקנית ,והגורם העיקרי לכך הוא הגידול
באוכלוסייה ההיספנית .הצמיחה המהירה של האוכלוסייה ההיספנית נושאת
עמה משמעויות רבות ,ביניהן השלכות ספציפיות על דעת הקהל האמריקנית
כלפי ישראל .מאמר זה עוסק בחשיבות האלקטורלית של האוכלוסייה
ההיספנית ובנטיות המשתנות שלה בכל הנוגע לתמיכה בישראל ולאהדה
כלפיה .באמצעות שימוש בבסיס נתונים רחב ,שנאסף במעבדת המחקר לחקר
דעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל ) ,(APOIאנו בוחנים ומנתחים ) (1את
התמיכה בישראל בקרב הציבור ההיספני והלא-היספני בארה"ב; ) (2את
ההבדלים בתמיכה בישראל בין היספנים שנולדו בארה"ב לבין היספנים שהיגרו
אליה; ו (3)-את התמיכה בישראל בקרב היספנים הרשומים כבוחרים לבין
היספנים שאינם רשומים כבוחרים .מצאנו שתהליך ההיטמעות בחברה
האמריקנית תורם להגברת התמיכה בישראל בקרב קהילת מהגרים זו .יתרה
מכך ,נמצא כי היספנים שנולדו בארה"ב והיספנים המעורבים פוליטית תומכים
בישראל יותר מאלה שהיגרו אליה ויותר מאלה שאינם מעורבים בהליך
הפוליטי.
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א .מבוא
ארצות הברית משנה את פניה .תהליכים דמוגרפיים המתרחשים בה גרמו
לשינוי מתמשך ודרמטי במגוון ובריבוד הגזעי בחברה האמריקנית .אם בשנת
 1960לבנים היו רוב מוחץ של כ 85%-מכלל האוכלוסייה בארה"ב ,הרי שעל פי
התחזיות בשנת  2060יסתכם חלקם באוכלוסייה בכ 43%-בלבד .מגמה זו,
הטומנת בחובה השלכות פוליטיות וכלכליות שונות ,מוסברת בעיקר בצמיחתן
המהירה של שלוש קבוצות מיעוט בארה"ב :היספנים ,אפרו-אמריקנים
ואסייתים .מביניהן ,הקבוצה ההיספנית היא עיקר הכוח המניע של המגמה ,עקב
צמיחה מואצת שמקורה בהגירה ובלידה .האוכלוסייה ההיספנית בארה"ב היא
כיום הקבוצה הגזעית השנייה בגודלה ומונה כ 55.4-מיליון נפש ,כ 17%-מכלל
אוכלוסיית ארה"ב ,לעומת  5%בלבד ב .1970-על פי התחזיות הדמוגרפיות ,עד
 2060צפוי מיעוט זה להוות נתח של כ 31%-מהאוכלוסייה ) Krogstad and
.(Lopez, 2014
חרף הגידול האדיר בחלקו היחסי של המיעוט ההיספני באוכלוסיית
ארה"ב לא חלה עלייה מקבילה בכוחו הפוליטי .במשך שנים הוגדרו ההיספנים
על ידי מומחים בתקשורת ,בפוליטיקה ובאקדמיה כ"ענק רדום" ) a sleeping
 ,(giantשאינו מוכן או שאינו מסוגל להתעורר משנתו ולהביא לידי ביטוי את
הכוח האלקטורלי וההשפעה הפוטנציאלית המצויים בידיו .ואמנם ,תמונה זו
משתקפת משיעורי ההצבעה של האוכלוסייה ההיספנית .בבחירות לנשיאות
ארה"ב בשנת  2012היו כ 23.7-מיליון היספנים בעלי זכות הצבעה ,ומהם רק כ-
 11.2מיליון איש מימשו זכות זו ) 48%מכלל האוכלוסייה ההיספנית ,בהשוואה
לאחוזי הצבעה גבוהים בהרבה בקרב קבוצות גזעיות אחרות –  66%בקרב
אפרו-אמריקנים ו 64%-בקרב לבנים;  .(U.S. Census Bureau, 2013על פי
דו"ח של מכון המחקר האמריקני ּפְי ּו ) ,(Pewהעלייה במספר ההיספנים
הרשאים להצביע )בעלי זכות בחירה( חדה יותר מהעלייה במספר ההיספנים
המצביעים בפועל לאורך זמן )מאז  ,(1992ושיעורי ההצבעה בקרבם בינוניים
ונעים בין  43ל 52-אחוזים בלבד ).(Taylor et al., 2012
עם זאת ,תהליכים דמוגרפיים המתרחשים לאחרונה מעידים כי
האוכלוסייה ההיספנית בארה"ב עוברת שינויים חשובים אשר עשויים להשפיע
באופן דרמטי על רמת ההשתתפות הפוליטית שלה .ראשית ,האוכלוסייה
ההיספנית בארה"ב צעירה להפליא בהשוואה לכלל האוכלוסייה .הגיל החציוני
בקרב היספנים אמריקנים הוא  ,29גיל נמוך משמעותית מזה של כלל
האוכלוסייה ונמוך אף בהשוואה לקבוצות גזעיות אחרות )לבנים  ,43 -אפרו-
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אמריקנים  ,34 -אסייתים  .(Krogstad and Lopez, 2015 ;36 -נוסף לכך ,בין
השנים  1993ל 2013-מספרם של היספנים צעירים מתחת לגיל  18יותר
מהכפיל את עצמו )עלייה של כ ,(107%-בהשוואה לעלייה של כ 11%-בלבד
במספר הצעירים מתחת לגיל זה בקרב כלל האוכלוסייה בארה"ב .בכל שנה
למעלה מ 800,000-צעירים היספנים מגיעים לגיל  .18כפועל יוצא מכך,
בעשורים הקרובים יגדל חלקם של היספנים מתוך בעלי זכות הבחירה )מחמת
גיל( באופן אקספוננציאלי בשל חילופי דורות ) .(Taylor et al., 2012בה בעת,
קצב כניסתם של מהגרים חדשים לארה"ב פוחת בהדרגה והיחס בין היספנים
המהגרים לארה"ב לבין היספנים שנולדו בגבולותיה משתנה ) Krogstad and
 .(Lopez, 2014תהליכים אלה מרמזים על כך שייתכן שהענק הרדום יתעורר
בקרוב משנתו ויתפוס את תפקידו בהליך הפוליטי בארה"ב ) Cho, 1999; Bass
 .(and Casper, 2001תוך הכרה בהשפעתם הצפויה של היספנים בארה"ב על
בחירות ועל מדיניות ,אנו בוחנים את העמדות של קבוצה זו ביחס לישראל.
כיצד היספנים תופסים את ישראל? האם הם נבדלים מכלל האוכלוסייה ביחסם
אליה? וכיצד משפיעים השינויים הדמוגרפיים שפורטו לעיל על דעותיהם
ועמדותיהם כלפי ישראל?

ב .השלכות על התמיכה האמריקנית בישראל
מראשית ימיה של מדינת ישראל הייתה דעת הקהל בארה"ב כלפיה
חיובית ואוהדת .החברה האמריקנית רוחשת אהדה רבה יותר לישראל מאשר
למדינות ערב או לפלסטינים ,רואה בישראל בעלת ברית של ארה"ב ומוכנה
לגבות את תמיכתה גם בתמיכה כלכלית ,צבאית ודיפלומטית ).(Cavari, 2014
במשך שנים הייתה התמיכה בישראל בדעת הקהל האמריקני גורפת כמעט
וחצתה גבולות מפלגתיים ,דמוגרפיים ,מגדריים ומעמדיים .עם זאת ,מחקרים
מצביעים על כך שחלים שינויים בתמיכה הציבורית בישראל .עלייתה של
התנועה הימנית-דתית בקרב המפלגה הרפובליקנית בארה"ב ,לדוגמה ,השפיעה
על שיווי המשקל הפוליטי בחברה האמריקנית ,דבר שהוביל לשינוי דפוסי
התמיכה המסורתיים בישראל ) .(Cavari, 2013בהשוואה לכך ,צמיחתה של
האוכלוסייה ההיספנית והעלייה בשיעורי ההצבעה בקרב אוכלוסייה זו עשויות
להתברר כבעלות השפעה משמעותית על דעת הקהל האמריקנית באשר
למדיניות חוץ בכלל ,ולמדיניות כלפי ישראל בפרט ,כפי שיהיו בוודאות בנושאי
פוליטיקה ומדיניות פנים .לפיכך יש חשיבות אדירה להבנת האתגרים
וההזדמנויות שאותם שינויים דמוגרפיים בארה"ב מציבים בפני התמיכה
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היציבה ,ארוכת השנים והדו-מפלגתית של דעת הקהל האמריקני בישראל,
אשר מהווה נדבך אינהרנטי ומרכזי במערכת היחסים המיוחדת שבין שתי
המדינות.
על מנת להעריך את מידת התמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקני –
ההיספני והלא-היספני – אנו בוחנים את בסיס הנתונים שנאסף במעבדת
המחקר לחקר דעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל ) (APOIבמרכז
הבינתחומי הרצליה .בסיס נתונים רחב זה מכיל את תוצאותיהם של מאות
סקרים שבהם נשאלו אמריקנים למי נתונה אהדתם בקונפליקט הערבי-
ישראלי .סקרים המעריכים את דעת הקהל האמריקני כלפי ישראל נערכים עוד
משנת הקמתה של מדינת ישראל ,אך השאלה הספציפית שאנו בוחנים – למי
נתונה אהדתו של הנבדק ,לישראל או לערבים – החלה להישאל בצורה עקבית
רק בשנת  ,1964וההתייחסות להיספנים כקבוצה אתנית נפרדת החלה רק
בשנת  .1977יחדיו 78 ,הסקרים הזמינים מספקים הזדמנות ייחודית להעריך
שינויים בעמדות האוכלוסייה ההיספנית לאורך זמן.

ג .הפער ההיספני
תרשים  1ממחיש כי לאורך שנים מגמת התמיכה של היספנים בישראל
הקבילה לזו של יתר האוכלוסייה .עם זאת ,לאחרונה ניכר פער הולך ומתרחב
בין עמדות ההיספנים לעמדות אלה שאינם היספנים :בקרב ההיספנים אנו
מזהים רמה נמוכה יותר של תמיכה בישראל ,רמה גבוהה יותר של תמיכה
בפלסטינים ושיעור גבוה יותר של אדישים )אלו שענו על שאלת האהדה
"שניהם""/אף אחד מהם""/לא יודע"( .כאוכלוסייה חדשה יחסית בארה"ב,
ההיספנים עברו תהליך של למידת התרבות הפוליטית האמריקנית וגיבוש
דעות ועמדות ,תחילה בנושאי מדיניות פנים ,הנוגעים יותר לחיי היום-יום
שלהם ומשפיעים עליהם יותר מכול ,ולאחר מכן בנושאי מדיניות חוץ ) Cain,
 .(Kiewiet and Uhlaner, 1991תהליך רכישת העמדה ביחס לסכסוך הערבי-
ישראלי בקרב הציבור ההיספני בא לידי ביטוי בירידה בשיעור ה"אדישים" )אלו
אשר אינם מחזיקים בדעה ברורה בנושא( ,באופן חד מאוד משנת  1977ועד
שנות השמונים המאוחרות ובאופן מתון יותר מאז שנת  .2000בעוד תהליך
גיבוש הדעה בקרב האוכלוסייה האמריקנית הלא-היספנית ,משנת  2005ואילך,
מראה כי העמדה שנרכשה היא ללא ספק עמדה פרו-ישראלית ,התהליך בקרב
האוכלוסייה ההיספנית אמביוולנטי ,נוכח עלייה הן בתמיכה בישראל והן
בתמיכה בפלסטינים "על חשבון" האדישים.
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תרשים  :1אהדה של אמריקנים ,היספנים ולא-היספנים,
לצדדים בסכסוך הישראלי-ערבי

ד .ממהגרים למיעוט אתני
השינוי בתמהיל האוכלוסייה ההיספנית – מאוכלוסיית מהגרים בעיקרה
לאוכלוסייה שחלק גדל והולך מבין חבריה הם ילידי המדינה – לא רק מעיד על
כך שהיא צפויה להפגין רמות גבוהות יותר של מעורבות והשתתפות פוליטית,
כפי שצוין לעיל ,אלא גם עשוי להשפיע על תמיכת הציבור האמריקני בכללותו
בישראל .על מנת להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית על דעת הציבור בחנו
סקרים בבסיס הנתונים שלנו השואלים את הנבדקים על גזעם ,מקום לידתם
ולמי נתונה אהדתם בסכסוך הערבי-ישראלי.
טבלה  1משווה בין מידת האהדה לישראל בקרב היספנים שנולדו
בארה"ב לבין מידת האהדה לישראל בקרב היספנים שהיגרו אליה ,ועולה ממנה
כי היספנים שנולדו בארה"ב תומכים יותר בישראל )הערכים מתייחסים לאלו
שבחרו בישראל או בפלסטינים בלבד( .יתרה מכך ,עם חלוף הזמן ,הפערים
בתמיכה בישראל בין שתי קבוצות אלו גדלים והופכים מובהקים .ממצא זה,
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נוכח השינוי בתמהיל האוכלוסייה ההיספנית כמפורט לעיל )חלקם של
ההיספנים שנולדו בארה"ב עולה בעוד זה של היספנים מהגרים יורד( מעיד על
מגמה בתמיכה בישראל בקרב דעת הקהל האמריקני :כאשר המאזן בקבוצת
המיעוט נע מרוב של מהגרים לרוב של ילידי המדינה ,התמיכה בישראל גוברת.

טבלה  :1אהדה לישראל בקרב היספנים ילידי ארה"ב ובקרב היספנים
שהיגרו אליה )מבין אלו שבחרו בישראל או בפלסטינים(

שנת הסקר

N

 %האהדה לישראל
בקרב היספנים
שנולדו בארה"ב

 %האהדה לישראל
בקרב היספנים
שלא נולדו בארה"ב

ספטמבר 1997

78

84.84

83.33

0.13

דצמבר 2001

48

79.31

68.42

0.85

מרץ 2013

49

81.81

50.00

*2.31

*הבדלים מובהקים בp<0.05-

לצורך השוואה רחבה יותר בדקנו גם את ההבדלים בין היספנים
המעורבים בהליך הפוליטי לבין אלו שאינם .לשם כך בחנו את התמיכה
בישראל בקרב היספנים שנרשמו כבוחרים ובקרב היספנים שלא נרשמו
כבוחרים )בארה"ב בעלי זכות בחירה הם אזרחי המדינה שהגיעו לגיל המינימלי
שנקבע במדינתם ,אך על מנת לממש את הזכות לבחור יש לבצע הליך רישום
עד למועד מסוים לפני יום הבחירות ,כפי שנקבע על ידי כל מדינה ומדינה .בעל
זכות בחירה שלא ביצע את הליך הרישום עד למועד הקבוע לכך בחוק לא יוכל
לממש בפועל את זכותו לבחור( .למותר לציין כי יכולת השפעה וחשיבות
אלקטורלית מיוחסות לרוב לאוכלוסיות אשר נוטלות חלק פעיל בהליך
הפוליטי )כגון הצבעה בבחירות( .על מנת להבטיח מספר מספיק של תצפיות
בכל קבוצה קיבצנו את הנתונים שבידינו לפי עשורים .תוצאות מבחני
הפרופורציה מובאות בטבלה .2
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Z

טבלה  :2אהדה לישראל בקרב היספנים הרשומים כבוחרים ובקרב
היספנים שאינם רשומים כבוחרים )מבין אלו שבחרו בישראל או בפלסטינים(

עשור

מס'
סקרים

N

 %האהדה לישראל
בקרב היספנים
הרשומים כבוחרים

 %האהדה לישראל
בקרב היספנים
שאינם רשומים
כבוחרים

Z

1990–1981

9

306

72.85

65.88

1.20

2000–1991

7

307

71.82

67.82

0.69

2010–2001

23

1712

76.53

75.25

0.53

2014–2011

7

404

77.21

67.42

*2.10

*הבדלים מובהקים בp<0.05-

מן הממצאים עולה כי התמיכה בישראל בקרב היספנים הרשומים
כבוחרים גבוהה מהתמיכה בקרב היספנים שאינם רשומים כבוחרים ,אולם
ההבדלים בין שתי הקבוצות היו קטנים לאורך רוב התקופה שנבדקה .רק
בעשור האחרון נעשה הפער בין שתי הקבוצות משמעותי )כעשרה אחוזים(
ומובהק .ממצא זה מעיד על כך שההיספנים המעורבים פוליטית מתאימים את
תמיכתם בישראל לרמות המאפיינות את יתר האוכלוסייה האמריקנית ,ובתוך
כך מביעים תמיכה חזקה יותר בישראל מאשר אלו שאינם מעורבים פוליטית.

ה .סיכום
ההיספנים בארה"ב הם נתח חשוב באוכלוסייה בעל נוכחות גוברת וכוח
פוליטי מתחזק .ככאלה ,סביר שייהנו מיתרון יחסי ביכולתם להשפיע על סוגיות
במדיניות החוץ האמריקנית ,ביניהן יחסי ישראל-ארה"ב .מחקר שנערך
לאחרונה בדק את דעותיהם של היספנים אמריקנים בנושאי מדיניות חוץ
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בהשוואה לדעות של כלל האוכלוסייה האמריקנית ,ומצא כי היספנים חולקים
תפיסת עולם דומה מאוד לזו של יתר הציבור האמריקני ברוב סוגיות המפתח
) .(Smeltz and Kafura, 2015האוכלוסייה ההיספנית בארה"ב עברה תהליך
של ִחברות שהוביל להתאמתה של תפיסת עולמה ,השקפתה וערכיה לאלו של
הציבור האמריקני .למרות זאת ,ניתוח דעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל
בפילוח לפי גזע הוא חשוב מכמה סיבות .ראשית ,הוא מקנה לנו הבנה עמוקה
ו"ניואנסית" יותר של דעת הקהל האמריקנית נוכח השינויים הדמוגרפיים
המשנים את הרכב החברה ואת האלקטורט האמריקניים .שנית ,גזע הוא
משתנה חשוב בחיזוי תוצאות פוליטיות בארה"ב ,בייחוד בהתחשב בכך
שהיספנים יהוו כשליש מהאוכלוסייה עד שנת  2060ולאור ההנחה שה"ענק
הרדום" יתעורר .לבסוף ,הבנה של האופן שבו היספנים רוכשים את דעותיהם
כלפי מדיניות חוץ וסיוע בגיבוש ובאימוץ עמדות פרו-ישראליות )בניגוד לפרו-
ערביות( בקרב האוכלוסייה ההיספנית הם הכרחיים אם ברצונה של ישראל
להרוויח את נאמנותה של הקבוצה הגזעית החשובה הזו.
ההכרה בכוחם הפוליטי הגובר של היספנים בארה"ב הביאה להשקעת
משאבים רבים בפנייה לאוכלוסייה ההיספנית ובגיוס תמיכתה הפוליטית ,הן
מצד המפלגה הדמוקרטית והן מצד המפלגה הרפובליקנית .המפלגה
הדמוקרטית נהנית באופן מסורתי מיתרון בולט בקרב האוכלוסייה ההיספנית
בארה"ב ,מתוקף היותה בעלת עמדות ליברליות יותר בנושאי הגירה
ואסימילציה ומתוך חיבורן הטבעי של קבוצות מיעוט בחברה האמריקנית
לערכיה הפלורליסטיים .הרוב המכריע של ההיספנים מגדיר עצמו כדמוקרטי
או נוטה לתמוך במפלגה הדמוקרטית .עם זאת ,בשנים האחרונות ולאור מאמצי
המפלגה הרפובליקנית לפנות לקול ההיספני נרשמה עליה בקרב היספנים
הרשומים כבוחרים ומעידים על עצמם כרפובליקנים )מ 22%-בשנת  2012לכ-
 27%בשנת  .(Lopez, Gonzalez-Barrera and Krogstad, 2014 ;2014ייתכן
שנטייתם המסורתית של היספנים אמריקנים לתמוך במפלגה הדמוקרטית
תשפיע בעתיד על אהדתם לישראל ,שכן דמוקרטים תומכים בישראל פחות
מאשר רפובליקנים ) ,(Cavari, 2014אך בעת זו לא מצאנו הבדלים מובהקים
באהדה לישראל בין היספנים דמוקרטים לבין היספנים רפובליקנים.
בחינה והבנה של השפעתם של שינויים דמוגרפיים על תמיכת הציבור
האמריקני בישראל תאפשר למקבלי החלטות בישראל לבחון את האתגרים
וההזדמנויות העתידיים ששינויים אלו מציבים בפני אחד מעמודי התווך
המרכזיים בתפיסת הביטחון של ישראל – יחסיה עם ארצות הברית.
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