
 

   

 2020الرئاسية األميركية  االنتخابات اتمؤشر 

  ( حزيران 15 -1) 
 

  2020الرئاسية األميركية  االنتخاباتمؤشرات  سلسلة دورية مؤقتة تتابع  

 
    

   

 ملّخصلا

ي على المستوى الوطن اتمنح جو بايدن تقدم   الرأي عامة استطالعاتال تزال  -

رامب وحملته استهداف بايدن والتصويب عليه كما تدونالد كّثف ولذا ي  

يستعجل ترامب العودة إلى المهرجانات االنتخابية لتوظيف مهاراته 

تحليلي الطار اإلوقد منح االستعراضية في إعادة تعبئة قواعده االنتخابية. 

% للفوز بالمجمع اإلنتخابي 84بايدن حظوظَا بنسبة لمجلة اإليكونوميست 

 . 2020أيار  15 بحسب مؤشرات يوم

فلوريدا ن السود مثل م اوازن  اعدد  تضميتراجع ترامب في واليات حساسة  -

، كما يسود القلق في حملة ترامب وبنسلفانيا وميشيغان ينا الشماليةوكاروال

مثل أريزونا  2016من التراجع في واليات مهمة كان قد كسبها في انتخابات 

أييد ترامب بين البيض من حملة كما يتراجع ت .وأيوا وأوهايو وجورجيا

 الشهادات.

لروح األمة األميركية  اتهديد  ي شّكل يرّكز خطاب بايدن على كون ترامب -

ضعيف وفاشل  شخص وشخصيتها ووحدتها فيما يرّكز ترامب على كون بايدن

 وغير مؤهل للقيادة. 

كون مت المسألة العرقية اهتمامات الحمالت االنتخابية والناخبين حيث ستتقّد -

من أبرز المحددات للسلوك اإلنتخابي وسيكون لها تأثير مباشر في نتائج 

 اإلنتخابات الرئاسية. 

ارتفاع نسبة الجمهوريين ممن يرون أن البالد تسير في مسار سلبي في ظل  -

 % قالوا أنهم لن يصوتوا لترامب. 17%( ومن ضمن هؤالء 37قيادة ترامب )

 

 للنصف الثانينتخابات الرئاسية األميركية ات عن االأبرز المؤشر هذا العدد نتناول في

أخبار ام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، ، ويتضمن العدد أربعة أقس2020من شهر أيار 

 مقاالت حول مسائل مرتبطة باالنتخابات. ،نتائج استطالعات الرأي ،انتخابية بارزة
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 تصريحاتاترامباوبايدن:اأوًلا

ا"،اصووتًاا1991مناأصوواتامدودوبااالحواباالوديميراهااو ووااتاعلىاالعدداالمطلوب"حصل :بايدن

ا."ة"كسباالمعركةامناأجلاروحااألماوأضافاأنهاسيياتلالو

 

كتوووباتراموووب،اعبوووراحسوووابها ووواا

"كوووولنابووواوط،امت طووور ااتوووويتر

مسؤولابدرجةاكبيور احيييااكانا

عووناخدلالدوواا ووااحووروباال وور ا

األوسطاالكارثيوة،اأعلونالتووناأنوها

سيصووووتالمت طووور اولووور،اجووووا

وأضوواف:ا"ألوو اا."بايوودناالدعسووان

ييوولابوواوطاخناالعوورا الووداامتلوو ا

أسوولحةادمووارا؟وواملااالعوورا الوو ا

ا."يمتلكها،الكددااذ بدااخلىاالحرب

ا

موناالواضوأاأنادونالوداتراموباوا–خاأمتدواانحنانواجهابعضاأعظ االتحدياتا وااتواري"بايدن:ا

ا.ا"لياد احيييةاواآلنخلىالهذناالمهمة.انحنانحتاجااليسامؤ ًلا

ا

ليداللتامدوذابدايوةا وذنا"ن:ابايد

النتخاباتاأندواا واامعركوةاألجولا

روحا ووذنااألمووة.ا ووذاااألمووراأك وورا

صحةااليوماموناأ اولوتام.وى.ا

خذااأعطيدوواادونالووداترامووباثموواناا

األبوويضا هوووااسوودواتا ووااالبيووت

سووييلباب ووكلاجووذر ا؟خصوويةا

 ذنااألمة.الايمكدداااناندعاذلو ا

ا.ا"يحصل

 

ا اذل ا"ترامب: ا ا ابما اسدة اأربعين ا ا ابايدن ا عله امما اأك ر اسدوات اأربع امن األل ا ا ا علت ليد

اتاتجار ا ا؟لة،احروبايتفالخمناكلالرارا ا؟لالعيود.اااكانابايدناجاءًالصالأااألميركييناالسود.ا

ا.ا"لليياد اكامًلااالها،اليداأظهراا تيادًاالانهاية

ا

ا
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ابارز اانتخابية:األبارااثانيًا

األرىاا:اسأم.ااوأ علاأمورًاالنتخاباتترامباولسار ا -

لاطاترامباخنهاسيفعلاأمورااألرىاخذاالسرا ااانتخاباتاالرئاسةاأموامالصومهابايودن،ادوناخعطواءا

"خذاالو اأ واافايونيةامعالدا ا" ووكسانيووز":اةاتلوأضافاترامبا ااميابلا.تفاصيلاعنا ذنااألمور

 إندااسأم.واالودمااوأ عولاأموورااألورى"،اوذلو ابعودماالواطالصومهاالوديميراهااجووابايودناخنا

ول اييلاترامباعلىاوجهاالتحديدابأنهاا.الرئيساالجمهور الداي شاوير ضام ادر االبيتااألبيض

تهالليدا ااإللباريةات يراخلىاذلو ،او وواسييبلابدتيجةاالنتخاباتا ااصور االهايمة،الكناتصريحا

 .1مااذكرناتي امورتواالمتحدثاباس احملةاترامباالنتخابيةابأناالرئيساسييبلابالدتيجة

 ا تاازاوضعاترامبا ااولياتاحساسة -

يدااال ماليةاومي ي اناوبدسلفانياا)نسوبةاالسوودا يهواابالتتوالا:او ااولياتام لا لوريدااوكارولا

%(احيثالايمكناأل امر؟أاجمهور االفوزا ااالنتخاباتاالرئاسيةادوناالفووزا13،ا%15%،ا24%،ا18

.اوت يراولورااسوتطلعاتا2016بوليتيناعلىااألللامدهما،اولداتيّدماترامبا يهااكلهاا ااانتخاباتا

%الترامب،او ااكاروليدااال ماليةاتتسواوىا44%اميابلا48الرأ اخلىاتيدمابايدنا اا لوريداابدسبةا

%امنااألصوات،او ااوليةامي ي انايتفو ابايودنا45ظاترامباوبايدن،اويحيقاكل ماانسبةاحظو

%ا47%اميابوولا48اا%الصووالأاتراموب،او ووااوليووةابدسوولفانياايتيودمابايوودن،امحيًيوو42%اميابوولا50بوو

ا.2لترامب

اومخاوفاانتخابيةالدىاترامببولتوناسيد رامذكراتها -

اأميركيةاأ اداران ر االيومامست ااأنعلدت االبيتااألبيضاارااألمن اتحد  الرر ابولتون السابقاجون

امذكرات اكتاب اون ر اولداه اأوكرانيا ال.ية اتتعدى اترامب اارتكبها اتجاوزات ايعتبرن اما ا يه يك ف

اامنان رامذكراتها يماا والايااطارئيًساااللمساءلة.اوكاناترامبالداحذرابولتوناسابيًاااضهاأيً.اتعرّا

ااألبيضا ا اأجااءًاالبيت اأن اباع  اذل  اعن ابولتون اثدا امحامون اوحاوط االكتاباا، اماد  امن كبير 

الاطاخنهاسيم.االدمًامصدّا ا"سايموناو؟وستر" الكناالدا؟ر االمذكراتاالتاااافةاسريةالل اية. بد ر

ا"ذ اعدوان اتحمل ا ابدد" اخت اوير ارووم اا The Room Where it Happenedا اتموزا23 ا

االيراء ام يرًا اص حماسة ابيان ا ا اأناباليوط اترامب ادونالد ايريدك ال االذ  االكتاب ا و ا" ذا حا ا

اترامباا."تيرأن ا امااتخذن الرار اأ  اال. طالتحديد اتحت ابأنا اأ؟عر ا"أنا الوطابولتون ونيلاالبيان

 .3"للطا تر اعملاال ايكنامد وعاابحساباتاخعاد اانتخابه

                                                           
1
-https://www.aljazeera.net/news/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AAا

2020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87ا 

ا.ا2020حايراناا9محمداالمد او ،ا لايحدداسوداأميركاانتيجةاانتخاباتهااالرئاسيةاالميبلةااالجاير انت،ا 2

3
-https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86ا

%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-

%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9ا 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/3/4/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/3/4/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/3/4/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/2/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/2/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/12/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
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 ميبلة.ميركيةاالتحوّلتاالمسألةاالعرليةاخلىامرتكااخضا اا ااالنتخاباتاالرئاسيةااأل -

خلىاأ امدىاستكوناالمسائلااآلتيةامهمةال ا"السااخناخناوعدداالسؤاطااليدا ا بحسبااستطلع

ب كلال تاكماايبدوا اا،ابرزتاالمسألةاالعرليةاا"أثداءاالتصويتا ااالنتخاباتاالرئاسيةاالميبلة

ا:4تاالجدوطااآل

الدالبونا

االمسجلون

غايةا اا

ااأل مية
الارأ االيسامهمًااماااوعًامه اناامه اجدًا

ا%1ا%6ا%16ا%37ا%40االلتصاد

ا*ا%12ا%19ا%30ا%39االرعايةاالصحية

ا%1ا%24ا%22ا%23ا%31اجائحةاكورونا

ا%1ا%13ا%17ا%26ا%42االعللاتاالعرلية

 

 تحّوطاالمااجاالجمهور انحواالت اؤم -

هورييناأناالمساراالذ ا%ا يطامناالجم46ث االحتجاجاتاخلىاأنايعتبراتاتداعياتاالوباءاأدّا

عنا؟هراوذاراالماضااحيثاكانتااا ااتراجعاواضأاجدًاوذل اا"صحيأ"تسلكهاالولياتاالمتحد ا

ا ا70الدسبة اأن االل ت الاهىءا%37. ابمسار اتسير االبلد اأن ايعتيدون االذ  االجمهوريين امن %

ا اضمده  امن ا17يوجد الالوا اسيصوتون% االيوم.اولاخنه  االنتخابات اجرت احاط ا ا  يمااابايدن

يعّوطاالحاباالجمهور اأناتعا اااللتصادااألميركاا ااالخريفاالميبلاسيعيداتحسينا؟عبيةا

اترامب.اا

ا
ا

 استطلعاتاالرأ انتائجا:ااثال ًا

 حايرانا14استطلعاتاُن رتا اا

 الولية الجهةاالمستطِلعة تاريخاألذاالعيدة
عيدةا

 الستطلع
 صا ااالدتيجة الدتيجة

 أركانسا  Hendrix College حايرانا9-10
نالباا869

 محتمل
 2ترامبا+ %45بايدنا %47ترامبا

 حايرانا13استطلعاتاُن رتا اا

 ايرانحا10-11
Remington 

Research Group 
 مياور 

نالباا1152

 محتمل
 8ترامبا+ %43بايدنا %51ترامبا

 

 

 

                                                           
عبراالرابطالهاا.ايمكنااإلهلعاعلىاالدتائجاالكاملةا2020حايراناا5ا–ا2أجر الصالأالدا االسااخناخنابيناااستطلع 4

اااآلتا:

http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/06/08/rel6a.-.race.and.2020.pdf 

http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/06/08/rel6a.-.race.and.2020.pdf
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 حايرانا10استطلعاتاُن رتا اا

 YouGov يرانحاا9-10
علىاالمستوىا

 لوهداا

نالباا1288

 مسجل
 9بايدنا+ %49بايدنا %40ترامبا

 نحايراا8-9
Redfield & Wilton 

Strategies 

علىاالمستوىا

 الوهدا

نالباا1500

 محتمل
 13بايدنا+ %50بايدنا %37ترامبا

 Øptimus نحايراا2-9
علىاالمستوىا

 الوهدا

نالباا762

 محتمل
 11بايدنا+ %53بايدنا %42ترامبا

 Øptimus نحايراا2-9
علىاالمستوىا

 الوهدا
 11بايدنا+ %43بايدنا %32ترامبا بالغا855

  لوريدا Cygnal أيارا18-30
نالباا881

 محتمل
 3بايدنا+ %47بايدنا %44ترامبا

 جورجيا TargetSmart أيارا21-27
نالباا321

 مسجل
 4ترامبا+ %40بايدنا %44ترامبا

 حايرانا9استطلعاتاُن رتا اا

 Ipsos نحايراا8-9
ىاالمستوىاعل

 الوهدا
 14بايدنا+ %54بايدنا %40ترامبا بالغا1114

 YouGov نحايراا7-9
علىاالمستوىا

 الوهدا

نالباا1241

 مسجل
 8بايدنا+ %49بايدنا %41ترامبا

 حايرانا8استطلعاتاُن رتا اا

 حايرانا8
Data for 

Progress 

علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا688

 مسجًلا
 14دنا+باي %54بايدنا %40ترامبا

 حايرانا8
Data for 

Progress 

علىاالمستوىا

 الوهدا
 10بايدنا+ %52بايدنا %42ترامبا ابال ًاا797

 Ipsos حايرانا8
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا931

 مسجًلا
 8بايدنا+ %46بايدنا %38ترامبا

 ويوا Civiqs نحايراا6-8
اانالبًاا865

 مسجًلا
 تعادط %46بايدنا %46ترامبا

 MSR Group حايرانا7
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا855

 مسجًلا
 7بايدنا+ %46بايدنا %39ترامبا

 ميت ي ان Kiaer Research حايرانا7-أيارا31
اانالبًاا543

 محتمًلا
 15بايدنا+ %50بايدنا %35ترامبا

 أيارا26
Data for 

Progress 

علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا686

 مسجًلا
 4+بايدنا %50بايدنا %46ترامبا

 أيارا26
Data for 

Progress 

علىاالمستوىا

 الوهدا
 8بايدنا+ %51بايدنا %43ترامبا ابال ًاا778

 كدتاكا RMG Research أيارا21-24
اانالبًاا500

 مسجًلا
 17ترامبا+ %36بايدنا %53ترامبا

 تيديسا SSRS أيارا5-22
اانالبًاا1000

 مسجًلا
 9ترامبا+ %42بايدنا %51ترامبا
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 حايرانا7 ااااستطلعاتاُن رت

 Morning Consult نحايراا1-7
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا32380

 مسجًلا
 8بايدنا+ %47بايدنا %39ترامبا

 RMG Research نحايراا4-6
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1200

 مسجًلا
 10بايدنا+ %47بايدنا %37ترامبا

 نحايراا3-6
Garin-Hart-Yang 

Research Group 

اعلىاالمستوى

 الوهدا

اانالبًاا1223

 محتمًلا
 12بايدنا+ %53بايدنا %41ترامبا

 Øptimus حايرانا6-أيارا30
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا787

 محتمًلا
 11بايدنا+ %53بايدنا %42ترامبا

 Øptimus حايرانا6-أيارا30
علىاالمستوىا

 الوهدا
 9بايدنا+ %42بايدنا %33ترامبا ابال ًاا891

 CNN/SSRS نحايراا2-5
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1125

 مسجًلا
 14بايدنا+ %55بايدنا %41ترامبا

 نحايراا3-4
Amber 

Integrated 
 أوكل وما

اانالبًاا500

 محتمًلا
 19ترامبا+ %36بايدنا %55ترامبا

 HarrisX نحايراا1-4
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا2827

 مسجًلا
 10بايدنا+ %47بايدنا %37ترامبا

 Zogby Analytics نحايراا1-2
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1007

 محتمًلا
 تعادط %46بايدنا %46ترامبا

 Morning Consult أيارا25-31
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا31983

 مسجًلا
 5بايدنا+ %46بايدنا %41ترامبا

 حايرانا6استطلعاتاُن رتا اا

 ميت ي ان EPIC-MRA حايرانا3-أيارا30
اانالبًاا600

 محتمًلا
 12بايدنا+ %53بايدنا %41ترامبا

 حايرانا2-أيارا28

NBC News/The 

Wall Street 

Journal 

علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1000

 مسجًلا
 7بايدنا+ %49بايدنا %42ترامبا

 حايرانا4استطلعاتاُن رتا اا

 نحايراا3-4
Public Policy 

Polling 
 تعادط %48يدنابا %48ترامبا انالبًاا682 تكسا 

 نحايراا3-4
Public Policy 

Polling 
 1ترامبا+ %47بايدنا %48ترامبا انالبًاا963 ويوا

 نحايراا2-4
Whitman Insight 

Strategies 

علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا500

 مسجًلا
 10بايدنا+ %53بايدنا %43ترامبا

 Marist College نحايراا2-3
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا958

 مسجًلا
 7بايدنا+ %50بايدنا %43ترامبا

 .Research Co نحايراا1-2
علىاالمستوىا

 الوهدا
 5بايدنا+ %46بايدنا %41ترامبا ابال ًاا1000

 HarrisX أيارا6
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا957

 مسجًلا
 تعادط %41بايدنا %41ترامبا
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 حايرانا3استطلعاتاُن رتا اا

 نحايراا2-3
Public Policy 

Polling 

كاروليداا

 ال مالية
 4بايدنا+ %49بايدنا %45ترامبا انالبًاا949

 Civiqs نحايراا1-3
علىاالمستوىا

 الوهدا
 3بايدنا+ %47بايدنا %44ترامبا ابال ًاا1327

 IBD/TIPP حايرانا3-أيارا31
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا964

 مسجًلا
 3بايدنا+ %45بايدنا %42ترامبا

 Øptimus حايرانا2-أيارا26
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا795

 محتمًلا
 7بايدنا+ %51بايدنا %44ترامبا

 Øptimus حايرانا2-أيارا26
علىاالمستوىا

 الوهدا
 8بايدنا+ %43بايدنا %35ترامبا ابال ًاا917

 أيارا17-26

Public Policy 

Institute of 

California 

 كاليفورنيا
اانالبًاا1048

 محتمًلا
 24بايدنا+ %57ابايدن %33ترامبا

 حايرانا2استطلعاتاُن رتا اا

 Emerson College حايرانا2
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1431

 مسجًلا
 6بايدنا+ %53بايدنا %47ترامبا

 ويسكدسون Fox News حايرانا2-أيارا30
اانالبًاا801

 مسجًلا
 9بايدنا+ %49بايدنا %40ترامبا

 أو ايو Fox News حايرانا2-أيارا30
اانالبًاا803

 مسجًلا
 2بايدنا+ %45بايدنا %43ترامبا

 أرياونا Fox News حايرانا2-أيارا30
اانالبًاا1002

 مسجًلا
 4بايدنا+ %46بايدنا %42ترامبا

 حايرانا1-أيارا28
Quinnipiac 

University 
 تكسا 

اانالبًاا1166

 مسجًلا
 1بايدنا+ %44بايدنا %43ترامبا

 Ipsos نحايراا1-2
علىاالمستوىا

 داالوه
 7بايدنا+ %42بايدنا %35ترامبا ابال ًاا1113

 أيارا29-31
Change 

Research 

علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1457

 محتمًلا
 7بايدنا+ %48بايدنا %41ترامبا

 Harper Polling أيارا26-28
كاروليداا

 ال مالية

اانالبًاا500

 محتمًلا
 3ترامبا+ %44بايدنا %47ترامبا

 حايرانا1استطلعاتاُن رتا اا

 Ipsos حايرانا1
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا964

 مسجًلا
 10بايدنا+ %47بايدنا %37ترامبا

 كانسا  Civiqs حايرانا1-أيارا30
اانالبًاا699

 مسجًلا
 12ترامبا+ %40بايدنا %52ترامبا

 YouGov حايرانا1-أيارا29
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1486

 محتمًلا
 4يدنا+با %47بايدنا %43ترامبا

 RMG Research أيارا28-30
علىاالمستوىا

 الوهدا

اانالبًاا1200

 مسجًلا
 7بايدنا+ %46بايدنا %39ترامبا

ا
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االنتخاباتمسائلامرتبطةابا:اميالتاحوطارابعًا

 الحتجاجاتاالعدفيةاللسوداتتيأالترامباتعبئةاالدالبيناالبيض -

دواتاكبيور ا،اأنهاومناللطاجمعوهالعيّايجادطاعمراواسو،اباحثاوأستاذامساعدا ااجامعةابريدستون

تتيأالترامباتعبئةامايدامناالدالبيناالبويض.امنامراحلاسابيةا إناالحتجاجاتاالعدفيةاللسودالدا

لسوداغيرالعدفيةاتجذباالبويضانحوواأنااحتجاجاتااخلىاالرأ ا اامراحلاسابيةات يرااات استطلع

سومحتاا1968 فوااالعوامالدتيجوةامعاكسوة.ادع االحيو االمدنيةا يمااالحتجاجاتاالعدفيوةاتوؤد ا

ة"او ووالريت اردانيكسونا ااتعبئةاالبيضاباعتبار  ا"ال البيةاالصوامتاالعدفيةاللسودالحتجاجاتا

يميلووونااان.ا أعموواطاالعدووفاوالدهوباتعووازاالسوورديةابوأناالسوووداوراثًيوومواايسووعىاترامووبالتكورارنااآل

لوهااجذبا2016رهةاللطاحملةاانتخاباتاظاالل أنادع اترامبااللفخلىالإلجرام.اوي يراباحثاألرا

بي.اءاخضا يةاو ااأصواتالليوةاموناالت ييوراالجتمواعااالوذ اتطالوبابوهامجموعواتاموناااأصوات

ا.5السود

 حملةاترامباتدظرالدتائجاالستطلعاتابيلق -

يواتاااولنتائجاالستطلعاتاالعامةاوالخاصةاتظهراتراجعاتأييداترامباوحملتهالليةاموناالدتوائجا و

لوةاسوتاالحم.اولوذل اكرّا2016 ازابهمااترامباب كلاساحقا وااانتخابواتااوويواااللتينم لاأو ايوا

لياءاتالاصوةاعونااخضا ةاخلىاأرياونااوجورجيا.اويعّبراترامبا اموارداماليةالحملتادعائيةا يهماا

ليلووقابعوود،ابيدموواايعتوور اااتعد اللنتخابوواتاالعامووةاب ووكلاكووافناحملتووهاليسووتامسوولليووهامووناأ

الجمهوريينامنالدر اترامباعلىاتجاوزااألزماتاالتااتتخوبطابهوااالوبلد.ا حتوىا وااالسوتطلعاتا

االخاصةاالتااتجريهااحملةاترامبايتبيناأنابايدنا اامولعامتيودم.اوكوذل ا وااعود ااسوتطلعات

ولودااالسبا امعاترامباوأحيانواابفوار ايتجواوزاع ور انيوا .أنابايدنايتيدما يهااتبيناياعامةرأ ا

د ابميتلا لويداخلىاتأزي اوضعهاأك راولوذل اأدىاأسلوباترامبا ااالتعاملامعاالحتجاجاتاالمدد ا

و داكاابثاالرسائلاللجمهور.لي يرابعضاالجمهورييناخلىاأناترامبايفتيداخلىااستراتيجيةاواضحةا

سيكونالهاااوجورجيااالتاللقالدىاحملةاترامبامنانتائجاالستطلعاتا ااولياتاأرياونااوأو ايوا

دورارئيساا ااحس انتائجاالنتخابات.ااكمااتبرزاالستطلعاتاتراجعاتراموبالودىا؟وريحةاالبويضا

%اميارنوةاموعانتوائجاتصوويتا وذناال وريحةا واا5مناحملةاال هاداتاالجامعيةاو واتراجعابدسبةا

ااخليهااتهًموااةاموجهًا.ااويليااترامبابالمسوؤليةاعنا ذااالتراجعاعلىاحملتهاالنتخابي2016انتخاباتا

 .6بأنهااأللاكفاء امناتل االتااتعملالدىامدا سهابايدن

 حوطامستيبلاالبلدااالجمهوريونايادادونات اؤمًا -

%امناالجمهورييناأناالمساراالذ اتسلكهاالولياتاالمتحد اصحيأا يمااكانتاالدسبةا46تعتبرانسبةا

%الدىاعامةا40بدسبةاارامبالايااطايليىالبوًلا.اخلاأنهاتا%ا ااتراجعاواضأاجدًا70 ااوذاراالماضاا

                                                           
5
 https://edition.cnn.com/2020/06/04/us/protests-black-americans-debate-blake/index.html 

6 https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/politics/trump-campaign-virus-protests-polls.html 

https://edition.cnn.com/2020/06/04/us/protests-black-americans-debate-blake/index.html
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/politics/trump-campaign-virus-protests-polls.html
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%اموناالجمهوورييناالوذ ايعتيودوناأنا37الجمهورامعاأغلبيةا ائلةاتوا وقاعلوىاأدائوه.االل وتاأنا

بايودنا وااحواطاجورتااولواخنه اسيصووتون%الالواا17البلداتسيرابمسارالاهىءايوجدامناضمده ا

لتصوادااألميركواا وااالخريوفاالميبولاسويعيداالنتخاباتااليووم.اويعوّوطاالجمهوريووناأناتعوا ااال

 ا.7تحسينا؟عبيةاترامب

 معدطاموا يةااألميركييناعلىاأداءاترامبالنايتحسن -

%ا57ناعلوىاأداءاتراموباميابولا%امنااألميوركيينامووا يي39وبا إنابحسبااستطلعالمؤسسةاغال

رؤساءاالمر؟حينابينا؟هرا.اوبحسبامراجعةاتاريخيةالألرلامال اتت يرامعدلتااليبوطاللايرونهاسلبيًا

أناتتحسنامعدلتااليبوطالترامبالبولاالنتخابواتاااحايراناويوماالنتخابات،اولذاامناالمستبعداجدًا

اعلىخلابديا الليلةابأ .لااألحواط.الاتعكسامعدلتااليبوطاسلوكاالدالبيناب كلاكاملاولكدها

نهو اسيصووتونالوهاتراموبالوالوااخ%امموناأيودوااأداءا90أنااالتصوويتااحيوثعللةالويةابخيار  ا

نه النايصوتوااله.اوماايعازا رضيةاعجااتراموباألدائهالالوااخااسلبيًاااوااتيييمًا%اممنامدح90وكذل ا

أك رامناأ ارئويساأميركوااسوابق.او وذاامواالوداااعناتحسيناأرلامهاأنامعدطااليبوطالهاكاناثابتًا

خلىالفضاأرلوامااعملعاأرلامامر؟حهااتيفسرالجوءاحملةاترامبالستهدافابايدن،ا بدطاالسعاالر 

ا.8المدا س

 نايتيدماالمدا سةابوضوحبايدونوميست:ااإليكعاتولّا -

لحتساباحظووظاكولاموناتراموباوبايودنامونالولطاااتحليليًااانوميست"اخهارًاوأهليتامجلةاالوا"خيك

ائجانتائجاالستطلعاتاالعواملاالسياسيةاواللتصاديةاوتيومابتحدي هاب وكلايووما.اوبحسوبانتو

كانابايدنايتيدمابفار اكبيراخذاكانتاحظوظهابالفوزابأغلبيةاالمجمعاالنتخابااا2020أياراا15يوما

%الصالأاترامب،اوحظوظهالحصداأغلبيةااألصواتاعلىاالمستوىاالوهدااكانوتا17%اميابلا83 اا

تطووراحظووظاالمر؟وحينالولطااأل؟وهرا%الصالأاترامب.ااويوضوأاالرسو ااآلتواا4%ا ااميابلا96

ا.9الير احيثايبدأابايدنابتصدراالسبا امدذامدتصفاوذاراتيريبًااأل
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https://www.reuters.com/article/us-usa-election-republicans-exclusive/exclusive-in-warning-sign-for-trump-

republicans-growing-pessimistic-about-countrys-direction-idUSKBN23E0FM 

8 https://edition.cnn.com/2020/06/14/politics/trump-approval-rating-analysis/index.html 
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