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 ملّخصلا

على المستوى  اواضح  اتمنح جو بايدن تقدم   الرأي عامة استطالعاتال تزال  -

بايدن حظوظَا لمجلة اإليكونوميست  اإلحصائيطار اإلوقد منح . يالوطن

. 2020 تموز 14م بحسب مؤشرات يو% للفوز بالمجمع اإلنتخابي 90بنسبة 

وفي هذا السياق يحتدم التنافس في والية تكساس كواحدة من الواليات 

 كلمة الفصل في تحديد الفائز في االنتخابات.الالمتأرجحة التي سيكون لها 

تتزايد المخاوف لدى الجمهوريين من انعكاس ضعف ترامب االنتخابي على  -

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ ولذا تبرز تسريبات عن توّجه لدى عدد من 

بتعاد عن ترامب كونه يتحّول الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ لإل مرشحي

 إلى عبء انتخابي. 

قراطيون على تحويل االنتخابات إلى استفتاء حول أداء ترامب في يرّكز الديم -

مسألة فيروس كورونا والوضع االقتصادي وإدارة المسألة العرقية، بدل أن 

في المقابل يرّكز ترامب على بروز مؤشرات . بين ترامب وبايدن اتكون تنافس 

دمية  يواظب الهجوم على بايدن بوصفهن في األوضاع االقتصادية وتحس  لل

 اوعاجز   اويواصل تقديمه ضعيًف الحزب الديمقراطيبيد اليسار الراديكالي في 

 عن القيادة. 

عن استقطاب الناخبين من الوسط مثل المستقلين  اما يزال ترامب عاجز  -

قراطيين على حد سواء ويفّضل استخدام والمعتدلين من الجمهوريين والديم

 خطاب لتحشيد اليمين األبيض اإلنجيلي. 

ترّكز حملة ترامب على استخدام شبكات التواصل االجتماعي وال سيما موقع  -

ف الدقيق فيسبوك وتقوم بأداء أكثر كفاءة من حملة بايدن في االستهدا

 عالنات السياسية الموّجهة. لشرائح الناخبين عبر اإل

من  األولللنصف نتخابات الرئاسية األميركية أبرز المؤشرات عن اال هذا العدد نتناول في

أخبار ام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، ، ويتضمن العدد أربعة أقس2020 تموزشهر 

 مقاالت حول مسائل مرتبطة باالنتخابات. ،نتائج استطالعات الرأي ،انتخابية بارزة
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 تصريحات ترامب وبايدن: أوًلا

حيث قرأ اإلجدبدت عن جهدز  دصئئي ي   اجرى توجيه أسئئة ل ايدن أ أمخ ل م مد أسئئمدت م تمر  ترامب: 

من  ممدث    اتيدم هي ري ااعوجدء. ام أر أمر   دتمدم   داات قين. هذا نعني أأ األسئئئة ل تدمع معه سئئئ    

 (2020تموز  1قيل. )

 

 جو بدن أ ، ل م ح نث ت  زنومي، من أأ "فوز مدئب اارئيخ األميرتي ااسئئئئدب دومدا  ترامبحذر 

ترامب عن "ت دؤاه بأأ  وأعرب."في امتخدبدت تشرنن ااثدمي، سي دي إاى امهيدر سوق األوراق اامدايل

م شرات األسواق نمكن أأ تصل إاى مستوندت مرت عل قيدسيل في ب انل ااعدم اامقيل أو حتى قيل 

بدن أ بدارغيل في "رفع جميع ااضئئرائب من أجل زندد   دذاك، إذا بقي اايدم ع ى مد هو ع يه"، متهم  

اايورصئئئئل بع  فوز م ترم اممثل اايزب ه ااوضئئئئع في تمد شئئئئي   ."اان قدت ع ى ااهراء ومد ال نعمل

بأمه "ال نعتق  أأ مقترحدت  ده  اا نمقراطي، "بداصئئئئ ان ااندجم عن ااتعدطي اام رك ا كيوم"، منو  

بدن أ سئئئئت  عم من قيل األميرتيين". وأت  أأ "اا نمقراطيين نرن وأ رفع بعض ااضئئئئرائب، وفي 

مر تل مد مقوم به، بمد في ذاك فرص ااعمل اانهدنل جميع ااضرائب. هذا سيقتل ااسوق اامدايل، ون 

 (2020تموز  2) ."ااج ن  

 

ر . امظر مزو   2020االقتران بدايطدقدت اايرن نل سئئي دي إاى ت عب امتخدبي هدئل وامتخدبدت ترامب: 

بدتيرسئئئئوأ في  نل  م ن ح ث في  ثدم األ ندك اآلأ، مع اام يدالت واألمث ل ااموجود  ه تل اا إاى 

 وأ بداتي ن  ال نمكن اأ ن عوا ذاك نيصل. ميوجيرسي. ااجمهورن

 

ف جو بدن أ ااندس تشئئخغ غير مجه ز يترامب: هل ن حظ أح  أأ االسئئتط عدت اايقيق ل ب أت تعر 

مد نخغ  أو حتى االقتراب مني في 1ميو ااثقدفلا سئئئيطر  ع ى اايسئئئدر اارادنكداي وااجرنمل و دتمدم  

 (2020تموز  12اعدد  بندء االقتصدد. )

 

أطوم في االسئئتمدن ا خيراء  دأقل في اعب ااغواف ووقت   دبدن أ: نيتدج دومدا  ترامب أأ نقضئئي وقت  

 (2020تموز  14) تتور فوتشي. اامثل 

تموز  10بدن أ: ااشعب األميرتي نستي  أأ نعرف مدذا نخ ي دومدا  ترامب في عدئ اته ااضرنييل. )

2020) 

 

                                                           
 هذا اامصط ح نعني سيب اا عم عن جهل أو شخغ من ل م ااتشهير ااجمدعي ع ى وسدئل ااتواصل اإلجتمدعي.  1

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AC%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AC%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
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هو ننشر ع ى اامكسيكيين أمهم مغتصيين.  دمط ق   2016أط   حم ته االمتخدبيل عدم  بدن أ: ترامب

سيك. مين  شراتل مع اامك ض  مجتمع اا تينيين منذ ذاك اايين. مين ميتدج ا عمل في  صرنل  ااعن

س   صيح رئي سأفع ه حين أ سدميل انظدم ااهجر  ا نند. هذا مد  ستعدد  ااكرامل واالم تموز  9. )دميتدج ال

2010) 

 

بل مين  هذت األمل،  ندء  اك ان مقوم فقن بي مب. وحين م عل ذ ا  ترا مد ن أ: مين سئئئئنهزم دو بد

 (2020تموز  6سنيو اهد.  )

 

 بارزة انتخابية: أخبار اثاني 

 حملة ترامب توّظف موقع فايسبوك بكفاءة عالية -

ستخ م ترامب  موقع ف سري، اجمع اامدم وإين سون سكين  سدئ ه وتعيةل ااندليين سيوك ت صدم ر ن

فيمد نيصر بدن أ اهتمدمه بداموقع اجمع ااتيرعدت. نوظف ترامب وسدئل ااتواصل بشكل أفضل من 

صوم إاى فةدت مي د  من ااندليين تمد فعل في امتخدبدت  سه ا و أم    2019ذ آذار . من2016مندف

م يوأ$ أم قهد بدن أ.  21مقدبل  $ ع ى حم ته ع ى إع مدت فدنسيوك ااموج هل فيم يوأ 33ترامب 

يسئئئيوك حظر اا عدندت ااسئئئيدسئئئيل قيل االمتخدبدت األميرتيل ذت االثندء ت ور أليدر حوم ميل ففي ه

وإاى حينهد تتيح ااشرتل مع ومدت مقي   عن اامشترتين ا يم ت االمتخدبيل. في هذا ااوقع فرضع 

تموز وبيسب  8ل م منصدتهد. في صيدح ع ى اايم ت ااسيدسيل من  اتل من غوغل وتونتر قيود  

في حين  دإع أ تقرني   23000 يسئئئئيوكرغ، اشئئئئترت حم ل بدن أ ع ى موقع فتي يل اموقع ب ومي

% من إع مدت ترامب شئئئئوه ت أقل بق يل من 68إع أ.  489000اشئئئئترت حم ل ترامب أتثر من 

حم ل ترامب في االسئئئئته اف  % من إع مدت بدن أ، مد نشئئئئير إاى ت دء 34مر  بدامقدرمل مع  1000

مب، تقوم  مل ترا هدج عدت وم ته ع ى جمع ااتير مد ن أ في اع  بد ندليين. وفي حين نرتز  ا قي  ا  ا

جذب  نل ا ند معي ثدر  "جنوأ" ااجمهور حوم قضئئئئئد ندليين وإل مدت اتي يز اا يث اع  مب ب حم ل ترا

 .2امتيدههم وتذاك اتظهير لطدب ترامب ومشدطدته

 

 قد تدخل السباق االنتخابيشخصية سوداء بارزة  -

المتخدبدت اارئدسئئل ا والندت  ميته ااترشئئحزوج عدرضئئل األزندء تيم تدرداشئئيدأ،  تدمي ونسئئعأع ن 

صح إأ تدأ ق  تق م بهذا وام نذتر  .اامتي   شيه، تمد ام ن  ضيل تر شأأ ق صيل ب سع أي ت د ون

سمي   شح ر سع دااتر سيل اون شدرت إاى أمه "ق  فدت األواأ بدان سدن ر" أ صيي ل "بيزمخ إم ، غير أأ 

من أجل تق نم م  ه تمرشئئئئح مسئئئئتقل في سئئئئع والندت، وال ني و أمه سئئئئج ل )م  ه( في اجنل 

                                                           
2https://www.google.com/search?q=googl+translate&oq=goo&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60l3j69i6

5l3.7448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://arabic.euronews.com/2020/04/25/famous-rapper-kanye-west-has-become-billionaire-according-to-forbes
https://arabic.euronews.com/2020/04/25/famous-rapper-kanye-west-has-become-billionaire-according-to-forbes
https://www.google.com/search?q=googl+translate&oq=goo&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60l3j69i65l3.7448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=googl+translate&oq=goo&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60l3j69i65l3.7448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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أمه ام ننقض بع  ااموع  اانهدئي إلضئئدفل مرشئئيين مسئئتق ين  د، ع م  "داالمتخدبدت اا ي راايل أنضئئ  

 .األميرتيلايطدقدت االقتران في ااع ن  من ااوالندت 

سع تدأ جدد   اإذ   سمه ع ى قدئمل االقتران، وذاك  افي حدم أأ ون ضع ا سران او في إع مه، فع يه اإل

، وإمد اا لوم إاى ح يل اامندفسل بص ل إم د من ل م اايصوم ع ى تأنيٍ  من أح  األحزاب في ااي د

"مرشئئح مسئئتقل"، ذاك أأ اامواعي  اانهدئيل ا تسئئجيل بهذت ااصئئ ل امتهع بدا عل في والندت من 

بينهد ميو مكسيكو ومورث تدروالنند وتكسدس وميونوروك، فيمد اامواعي  اانهدئيل ا تسجيل في سيع 

متخدبدت اارئدسئئيل بصئئ ل مسئئتقل، نم ي ع ى وااترشئئح إاى اال .والندت ألرى توشئئك ع ى االمتهدء

سدبيع ق ي ل، وفي ظل  شرات اآلالف من ااتواقيع من مندط  مت رقل من ااي د ل م أ سع جمع ع ون

من حقيقل أأ ونسئئئئع نتمت ع  دوامط ق   .جدئيل تورومد، فإأ هذا ايخ بدألمر ااسئئئئهل، أو هكذا ني و

يه امسدع   ترامب وااجمهورنين من ل م تييي  أتير بع قل طييل مع ترامب، اتُِّهم بأم ه أع ن ترش  

 ق ر ممكن من أصوات ااسود ااذنن سيصو توأ بأغ ييل تيير  اجو بدن أ.

تيل ع ى دعم اارئيخ ااتن يذي اشئئرتل "تسئئ " ريحدز ونسئئع في قرارت دلوم سئئيدق اارئدسئئل األمو

سك ن وأاام يدردنر إ ض   مد ص ن  ترامب أن شهر ونج ر بداذتر أأ . (د) مج ل "فوربز" أت ت في أوالر 

م يدر دوالر ب ضل مدرتل األحذنل  1.3ميسدأ/أبرنل اامدضي أأ ونسع بدت نم ك ثرو  تق ر بيوااى 

 adidas.3اارندضيل ااتي نصممهد مع شرتل 

 

 احتدام التنافس في والية تكساس -

األوم في تكسئئدس بع  تقدرب األرقدم بينه وبين ترامب وسئئيكوأ  بدن أ سئئيط   اع مه االمتخدبي

ثدميل، حوم امتشئئدر فيروس تورومد في ااوالنل واألع اد اامتزان   من اامصئئدبين  60االع أ، وم ته 

بين  مقطل و لمخ مقدك ع ى بدن أ،  دهندك. فدالحصئئئئدءات األلير  في ااوالنل منيع ترامب تق م  

ونشئئئكك ترامب في صئئئيل . 2016مقدك في امتخدبدت  9بهذت ااوالنل ب درق مع ااع م أأ ترامب فدز 

 اأمه نعتق  أأ تكسدس "ستكوأ قونل ج    دفيهد، مصرح   اد  مه   بدت االستط عدت ااتي ترى بأأ فوزت 

 .4"2016اند تمد تدمع في االمتخدبدت األلير  

 

 

 

                                                           
3 https://arabic.euronews.com/2020/07/06/is-it-too-late-for-kaney-west-s-presidential-elections-

candidacy-announcement 
4 https://www.texastribune.org/2020/07/14/joe-biden-texas-donald-trump-polls-close-tv-ads-2020-

elections/ 

https://arabic.euronews.com/2020/07/06/is-it-too-late-for-kaney-west-s-presidential-elections-candidacy-announcement
https://arabic.euronews.com/2020/07/06/is-it-too-late-for-kaney-west-s-presidential-elections-candidacy-announcement
https://www.texastribune.org/2020/07/14/joe-biden-texas-donald-trump-polls-close-tv-ads-2020-elections/
https://www.texastribune.org/2020/07/14/joe-biden-texas-donald-trump-polls-close-tv-ads-2020-elections/
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 بايدن يهاجم السيسي -

وقدم في تغرن    .م"عتقدم وااتعذنب واان ي من ب دهاأ بدن أ تعرم معدرضين مصرنين "ا د

 دنوم   486إاى وطنه بع   اع ى "تونتر" إأ "ميم  عمدشل )طداب أميرتي من أصوم مصرنل( عدد ألير  

أأ "اعتقدم وتعذنب وم ي اانشطدء مثل سدر   دفي ااسجن اامصري ارفعه ع مل احتجدج"، مضي   

وفي إشدر  إاى اارئيخ اامصري لتم  ".حجدزي وميم  س طدأ أو ته ن  عدئ تهم أمر غير مقيوم

 ."، وف  تعييرتاام ضل ترامبيكدت ع ى بيدم ا تتدتور بدن أ تغرن ته "ال مزن  من ااش

 

 بايدن يطرح خطة للتعافي االقتصادي -

م يدر دوالر امسئئدع   االقتصئئدد األميرتي ع ى ااتعدفي من أزمل  700عن لطل ق رهد  تشئئف بدن أ

ااقدئمل  لطل بدن أ وته ف. "فيروس تورومد، في تي  ميدشئئر امندفسئئه ترامب، وشئئعدرت "أميرتد أوال

م نين  5ع ى ااتصئئنيع واالبتكدر إاى اسئئتعدد  ااوظدئف، ااتي أاغيع ل م ااجدئيل وتوفير أتثر من 

وظي ل عير االستثمدر في اإلمتدج اامي ي واألبيدث، وتق يغ االعتمدد ع ى س سل اإلم اد األجنييل، 

وجدء في  .تشئئئئرك اانقدبدت من أجل تمكين ااعمدم األميرتيينواعتمدد تشئئئئرنعدت ضئئئئرنييل ج ن   

قوى ااتشئئغيل  م خغ أصئئ رته حم ته االمتخدبيل أأ "بدن أ ال نقيل اانظر  االمهزاميل ااتي تعتير أأ

عن ااي دظ ع ى وظدئف أجورهد جي   تجع ند عدجزنن  ااعواملد و بشئئئئرن  ااذي ال نتط ب ت ل    اآلاي

هد فيااول    ن  من تد مز مل  ."أمير تدأ ترسئئئئئد ي    ندت اامت يدأ أأ "ااتصئئئئنيع في ااوال تدبع ااي و

ا من ترسئئئئدمل االزدهدر األميرتي اايوم، اايرب ااعداميل ااثدميل، ونجب أأ نكوأ جزء  اا نمقراطيل في 

سر ااعدم ل صددي األ سدع   في تيقي  ااتعدفي االقت واعتيرت اايم ل أأ لطل بدن أ تقوم ". عير اام

 ".ع ى "تسخير اايكومل اا  راايل أقصى طدقتهد اتعزنز قو  قطدعي ااصندعل وااتكنواوجيد األميرتيين

م يدر دوالر في  300م يدر دوالر في شئئئئراء اامنتجدت اامي يل، و 400وت يظ ااخطل اسئئئئتثمدرا ق رت 

ااييث وااتطونر وااتكنواوجيدت اامتطور  بمد فيهد ااطدقل ااقدب ل إلعدد  االستخ ام وتطونر ااسيدرات 

 .5ااكهربدئيل وتشجيع استخ امهد

 

األلير قدم بسرقل لطل ترامب االقتصددنل وأمه استخ م  هدجم ترامب لطل بدن أ بدعتيدر أأ دوالحق  

ضيل تورك بدن أ في  2008ااغش، وق  تدأ ترامب في ااعدم  استخ ام ااغش في تتدبل ورقل أثدر ق

 .6دوهي تهمل أقر بهد بدن أ الحق   1965ق مهد عدم 

 

                                                           
5 https://www.skynewsarabia.com/business/1359802-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-700-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%A0 
6 https://www.businessinsider.com/trump-biden-plagiarize-2008-cnn-interview-syracuse-2020-7 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7&contentId=1359802
https://www.skynewsarabia.com/business/1359802-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/business/1359802-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/business/1359802-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/business/1359802-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%A0
https://www.businessinsider.com/trump-biden-plagiarize-2008-cnn-interview-syracuse-2020-7
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 حملة بايدن تتقدم في جمع التبرعات -

مب بجمع ااتيرعدت في شئئئهر حزنراأ. وقداع ااالمتخدبيل أمهد ت وقع ع ى حم ل تر ع نع حم ل بدن أأ

م يوأ دوالر  131م يوأ دوالر ااشئئئهر اامدضئئئي مقدبل  141اايم ل إأ مجمون ااتيرعدت وصئئئل إاى 

 يم، جمعتهد حم ل ترمب في ااشهر م سه. وذترت اايم ل أأ أغ يي ل اامتيرعين نعم وأ في قطدن ااتع

م يوأ شخغ امضموا إاى الئيل داعمي اايم ل ااشهر اامدضي. وقدم ااومصف ن من م يوميوأأ أتثر 

وآالف اامتطوعين اآللرنن ا سئئئئتع اد امواجهل  ميدمٍ  600ل مجموعل من بدن أ األربعدء إمه شئئئئك  

من مسئئئئدن ا جمهورنين ا غش في امتخدبدت ااثداث  ر بدن أونيذ  . ل قيل االمتخدبدتااميتم« ااغش»

همه بتقونض ااثقل في مب ونت  امن موفمير، وننتق  أنضئئئئد مندفسئئئئه اارئيخ ااجمهوري دومدا  تر

 .7االمتخدبدت

 

 استطالعات الرأي نتائج : اثالًث

 تموز 14استط عدت م شرت في 

َيين االستط ننل عي   ااوالنل ااجهل اامستطِ عل تدرنخ ألذ ااعينل  صدفي اانتيجل متيجل اامرش 

 مومتدمد Civiqs تموز 11-13
مدلب  873

 مسجل
 4ترامب + %45بدن أ  %49ترامب 

 تموز 13استط عدت م شرت في 

 RMG Research تموز 9-11
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1200

 مسجل
 7بدن أ + %46بدن أ  %39ترامب 

 تموز 9-10
Public Policy 

Polling 
 9ترامب + %42بدن أ  %51ترامب  مدلب 1224 مومتدمد

 تموز 9
Redfield & 

Wilton Strategies 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1853

 ميتمل
 9بدن أ + %48بدن أ  %39ترامب 

 5-حزنراأ 30

 تموز
GQR Research ميراسكد 

مدلب  502

 ميتمل
 7بدن أ + %51بدن أ  %44ترامب 

 1-حزنراأ 23

 تموز
YouGov ميزوري 

مدلب  900

 ميتمل
 7ترامب + %43بدن أ  %50ترامب 

 

                                                           
7 https://aawsat.com/home/article/2367756/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-

%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA 

https://aawsat.com/home/article/2367756/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2367756/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2367756/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2367756/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 تموز 11استط عدت م شرت في 

َيين عي نل االستط ن ااوالنل ااجهل اامستطِ عل تدرنخ ألذ ااعينل  صدفي اانتيجل متيجل اامرش 

 تكسدس YouGov تموز 7-10
مدلب  1185

 ميتمل
 1ترامب + %45بدن أ  %46ترامب 

 ف ورن ا YouGov تموز 7-10
مدلب  1206

 ميتمل
 6بدن أ + %48بدن أ  %42ترامب 

 أرنزومد YouGov تموز 7-10
مدلب  1087

 ميتمل
 تعددم %46بدن أ  %46ترامب 

 تموز 8

John Zogby 

Strategies/EMI 

Research 

Solutions 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1000

 ميتمل
 7بدن أ + %49بدن أ  %42ترامب 

 7-حزنراأ 29

 تموز

University of Texas 

at Tyler 
 تكسدس

مدلب  1677

 ميتمل
 5بدن أ + %48بدن أ  %43ترامب 

 7-حزنراأ 29

 تموز

University of Texas 

at Tyler 
 تكسدس

مدلب  1909

 مسجل
 5بدن أ + %46بدن أ  %41ترامب 

 جورجيد Gravis Marketing تموز 2
مدلب  513

 ميتمل
 3ترامب + %45 بدن أ %48ترامب 

 تموز 9استط عدت م شرت في 

 تموز 2-9
Auburn University 

at Montgomery 
 أالبدمد

مدلب  558

 مسجل
 14ترامب + %41بدن أ  %55ترامب 

 Data for Progress تموز 7
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  673

 مسجل 
 10بدن أ + %52بدن أ  %42ترامب 

 Data for Progress تموز 7
اامستوى ع ى 

 ااوطني
 10بدن أ + %52بدن أ  %42ترامب  بداغ 745

 حزنراأ 29

 تموز 5-
Morning Consult 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  33549

 مسجل
 9بدن أ + %48بدن أ  %39ترامب 

 GBAO ميسدأ 13-16
تدروالنند 

 ااشمدايل

مدلب  500

 ميتمل
 2بدن أ + %48بدن أ  %46ترامب 

 آنوا GBAO ميسدأ 13-16
مدلب  500

 ميتمل
 3ترامب + %45بدن أ  %48ترامب 

 أرنزومد GBAO ميسدأ 13-16
مدلب  500

 ميتمل
 1بدن أ + %47بدن أ  %46ترامب 

 تموز 8استط عدت م شرت في 

 تموز 7-8
Public Policy 

Polling 

تدروالنند 

 ااشمدايل
 4بدن أ + %50بدن أ  %46ترامب  مدلب 818

 تموز 7-8
Public Policy 

Polling 
 3ترامب + %45بدن أ  %48ترامب  مدلب  1081 أالسكد
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 تموز 7استط عدت م شرت في 

 Ipsos تموز 6-7
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  952

 مسجل
 6بدن أ + %43بدن أ  %37ترامب 

 Ipsos تموز 6-7
ع ى اامستوى 

 ااوطني
 6بدن أ + %40بدن أ  %34ترامب  بداغ 1114

 YouGov تموز 5-7
اامستوى ع ى 

 ااوطني

مدلب  1165

 مسجل
 9بدن أ + %49بدن أ  %40ترامب 

 تموز 5-7

Rasmussen 

Reports/Pulse 

Opinion Research 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1500

 ميتمل
 10بدن أ + %50بدن أ  %40ترامب 

 HarrisX تموز 3-4
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  933

 مسجل
 4بدن أ + %43بدن أ  %39ترامب 

 .Research Co تموز 1-2
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1049

 ميتمل
 9بدن أ + %49بدن أ  %40ترامب 

 PureSpectrum حزنراأ 12-28
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  22501

 ميتمل
 10بدن أ + %47بدن أ  %37ترامب 

 Opinium حزنراأ 19-24
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1215

 ميتمل
 12بدن أ + %52بدن أ  %40ترامب 

 PureSpectrum أندر 16-31
ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  18132

 ميتمل
 9بدن أ + %46بدن أ  %37ترامب 

 تموز 6استط عدت م شرت في 

 حزنراأ 25-26
Public Policy 

Polling 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  996

 مسجل
 11بدن أ + %53بدن أ  %42ترامب 

 تموز 5استط عدت م شرت في 

 تموز 2-3
Public Policy 

Polling 
 11بدن أ + %53بدن أ  %42ترامب  مدلب  1022 مدنن

 حزنراأ 29

 تموز 2-
Trafalgar Group بدمسي  دميد 

مدلب  1062

 ميتمل
 5بدن أ + %48بدن أ  %43ترامب 

 تموز 2استط عدت م شرت في 

 حزنراأ 29

 تموز 1-
Trafalgar Group ف ورن ا 

مدلب  1072

 ميتمل
 تعددم %46بدن أ  %46ترامب 

 تموز 1استط عدت م شرت في 

 حزنراأ 29

 تموز 1-
YouGov 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  1187

 مسجل
 5بدن أ + %45بدن أ  %40ترامب 

 حزنراأ 26-30
Monmouth 

University 

ع ى اامستوى 

 ااوطني

مدلب  733

 مسجل
 12بدن أ + %53بدن أ  %41ترامب 

 تكسدس YouGov حزنراأ 19-29
مدلب  1200

 مسجل
 4ترامب + %44بدن أ  %48ترامب 

 حزنراأ 24-25
Public Policy 

Polling 
 2بدن أ + %48بدن أ  %46ترامب  مدلب  729 تكسدس
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 االنتخاباتمسائل مرتبطة ب : مقاالت حولارابع 

 بايدن يتقدم ولكنه لم يبلغ درجة األمان بعد -

أفضئئئئل في ااوالندت  دا نه حظوظ  أأ  ع ى اامسئئئئتوى ااوطني بشئئئئكل واضئئئئح تمد  م بدن أتق   ن

وم. اامتأرجيل. واكن بدانظر إاى ااوقع اامتيقي ا متخدبدت ال نمكن ااجزم بنتيجل االمتخدبدت من ااي

سب جم ل من ااتق نرات واألطر اإل سب اامجمع االمتخدبي حداي  وبي صدئيل تتراوح حظوظ ترامب بك  دح

مقطل في  20%. في ااخ صئئئل مد ام نيصئئئل امهيدر اقتصئئئددي أو نتق م بدن أ ب 40إاى  %10بين 

 .8ب االمتخدبدتمقدك، ف  نمكن ااشعور بدألمدأ اندحيل لسدر  ترام 10االستط عدت ب م 

 

 االنتخابات تتحول إلى استفتاء حول سوء إدارة ترامب -

نقوم بكل مد ن زم ايخسر ااسيدق اارئدسي وحم ل جو بدن أ تترته ن عل ذاك. بيسب  دومدا  ترامب

اسئئئتط ن أجرته أي بي سئئئي ميوز فإأ إثنين من تل ث ثل أميرتيين ال نوافقوأ ع ى إدار  ترامب 

ألزمل فيروس تورومد. نواصل ترامب من ل م أداءت ااغرق في ح ر  اا شل فيمد حم ل بدن أ فعدال 

اسئئت تدء حوم سئئوء إدار  ترامب اوبدء تورومد فيمد اايضئئور  عناالمتخدبدت سئئتكوأ عيدر  ونقظل. 

. ف يمد نسئئئئعى ترامب اتنظيم اجتمدعدت به ايتواى شئئئئن  م سئئئئه ااخ يف ايدن أ منح ترامب حي   

 دن من دوأ مهرجدمدت امتخدبيل بسئئئيب فيروس تورومد تدرت  امتخدبيل تيير ، نقوم بدن أ بظهور مقن  

  .9نواجه تهم ع م االتتراث بصيل م ن نه ترامب

 

 أداء ترامب قد ينعكس على نتائج مجلس الشيوخ -

ب م ااسئئئئعي إاى اجتذاب ااندليين بدن أ نت قى مسئئئئدع   من مصئئئئ ر م دجىء أال وهو ترامب. 

قراطيين اامعت اين، نين اامعت اين واامسئئئئتق ين واا نماامتموضئئئئعين في ااوسئئئئن، مثل ااجمهور

الجتذاب مدلييه اام ض ين. هذت  دسعي   ق ه اامتطرفلاتوسعل قدع ته االمتخدبيل نصر ترامب ع ى موا

حظوظ ااجمهورنين في تسئئب  داالسئئتراتيجيل غير ااتق ي نل ال ته د فقن منصئئب اارئدسئئل بل أنضئئ  

عدتخ ترامب فإمه من امتخدبدت مج خ ااشئئيو . وتجري تسئئرنيدت أمه بيدم اسئئتمرت االحصئئدءات ت

ااميتمل أأ ني أ مرشئئئيو اايزب ااجمهوري المتخدبدت مج خ ااشئئئيو  بدالبتعدد عن ترامب اضئئئمدأ 

فوزهم. ونعدمي ترامب من تي ندت مرتيطل بدالقتصئئئئدد وامتشئئئئدر فيروس تورومد واصئئئئرارت ع ى 

س صدايل عرقيل. وق  مجح اا نمشيطنل ااميتجين بع  مقتل ف ون  ب م اا وأ حتى اآلأ قراطيعي ام

في تيونل االمتخدبدت إاى اسئئت تدء حوم ترامب وق  سئئقن ترامب في اا خ من ل م منيهم ااع ن  

 .10من اايجج الستخ امهد ض ت
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 ن يتقدم المنافسة بوضوحبايدونوميست: اإليكع توّق -

من ل م متدئج  الحتسدب حظوظ تل من ترامب وبدن أ دإحصدئي   اموميسع" إطدر  وأط قع مج ل "إنك

ستط عدت  سب متدئج نوم واال شكل نومي. وبي صددنل وتقوم بتي نثه ب سيل واالقت سيد ااعوامل اا

تدأ بدن أ نتق م ب درق تيير إذ تدمع حظوظه بدا وز بأغ ييل اامجمع االمتخدبي  2020 تموز 14

ني تدمع % اصئئداح ترامب، وحظوظه ايصئئ  أغ ييل األصئئوات ع ى اامسئئتوى ااوط9% مقدبل 90هي 

تطور حظوظ اامرشئئئيين ل م األشئئئهر ونوضئئئح اارسئئئم اآلتي  % اصئئئداح ترامب.1% في مقدبل 99

 .11داأللير  حيث ني أ بدن أ بتص ر ااسيدق منذ منتصف آذار تقرني  
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