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  2020الرئاسية األميركية  االنتخاباتمؤشرات  سلسلة دورية مؤقتة تتابع  

 

 

   

   

 ملّخصلا

على المستوى  اواضًح اتمنح جو بايدن تقدًم الرأي عامة استطالعاتال تزال  -

بايدن حظوظَا بنسبة لمجلة اإليكونوميست  اإلحصائيطار اإلوقد منح . يالوطن

كما بدأت . 2020 تموز 29م بحسب مؤشرات يونتخابي % للفوز بالمجمع اال91

 التحضيرات للمناظرة الرئاسية األولى في بداية شهر أيلول المقبل. 

الرئاسية خالل األيام المقبلة  االنتخاباتيوشك بايدن على تسمية نائبه لخوض  -

ة سوداء الجتذاب شريحتي النساء والسود. ومن أن المتوقع أنه سيختار إمروم

 كل من كاماال هريس وسوزان رايس. ااألسماء المتداولة األكثر حًظ

نجحت حملة بايدن في اجتذاب تمويالت أكثر من حملة ترامب بين شهري  -

رياء نيسان وحزيران. ويعود هذا النجاح إلى المساهمات الكبيرة لعدد من األث

 الكبار في الواليات المتحدة ممن يرغبون في هزيمة ترامب. 

بدأ موقع فايسبوك بوضع إشارة تنبيهية على تدوينات كل من ترامب وبايدن  -

بالتأشير على  االموقع قريًب افي محاولة للحد من نشر األخبار الكاذبة، وسيبًد

 األميركية. االنتخاباتل التدوينات السياسية الخاصة بك

داء ترامب، ولذا لتكون استفتاء على أ االنتخاباتل يصل حملة بايدن بتحوتوا -

لجذب شرائح وال تثير االستقطاب الحزبي تقوم بخطوات هادئة غير استفزازية 

من تحالفات ترامب من الجمهوريين والبيض والمستقلين، فيما يتكفل سوء 

ية للديمقراطيين. االنتخابإدارة ترامب وخطابه االستفزازي في تعبئة القاعدة 

 وبحسب استطالعات الرأي تبدو استراتيجية بايدن ناجحة بوضوح حتى اللحظة.

 

من  للنصف الثانيالرئاسية األميركية  االنتخاباتأبرز المؤشرات عن  هذا العدد نتناول في

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

 .االنتخاباتمقاالت حول مسائل مرتبطة ب ،نتائج استطالعات الرأي ،ةنتخابية بارزإ
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 تصريحات ترامب وبايدن: أوًلا

حمىتو،، م، يتجسسونن عىو  هلقد أمسكنا بأوباما وبايدن، ناهيك عن ذكر اآلخرين من فريقترامب: 

و 50ولم يحصل ش،؟ آمل أن ال يكنن كذلك! لن كان األمور بوالسك ، لكوان ازوتىألم األمور  مون  اعام 

 . اأبد   تهمة الخيانة. ال تنسنا

ترامب: التصنيت بالبريد، لم يجر تغييره عبر المحاكم زيقند إل  أكثر انتخابات فازدة بتاريخ أمتنا. 

 .(2020تمنز  21)

التمهيديوة  االنتخابواتيمون  تأييوده لبايودن إال حوين أاوب  الجميو  خوار   لومترامب: أوباما، الوذ  

لىوووديمنطرانيين )وحتووو  حينهوووا 

اآلن يقوونم  ،(نوونيا اانتظوور وطت وو

. تووذكروا أنووا لووم بدعايووة لدعموو 

أكوون ألكوونن هنووا إن لووم يكووون 

ألواجههووم. أنووا لووم أكوون ألاووب  

وو . لقوود طووامنا بسموول مريوو . ارئيس 

 .(2020تمنز  23)

 

لكثر، أكثر حمازة من أية حمىة ف، تاريخ بىدنا السظيم، وحت  أكثر  اىة ترامب لديها، وفق  حمترامب: 

. بايدن ال ش،ء. األغىبية الصوامتة زوتقنك كىمتهوا فو، الثالوت مون تلورين الثوان،. 2016من حمىة 

 (2020تمنز  26االزتطاعات المأليفة لقم  التصنيت واألخبار المأليفة لن تنقذ اليسار الراديكال،. )

بايدن: تخيىنا المستقبل الذ  يمكن أن ننجده م  مغادرة دونالد تراموب لىبيوت األبويم. مسوتقبل 

نهاء عنف األزىحة المنتلور كالنبواء إمناخ، بناء اطتصاد أميرك، جديد، حيت يمكننا: مناجهة كارثة ال

 (2020تمنز  20)عندنا، ضمان أن تسمل حكنمتنا لصال  الجمي  ولي  لصال  القىة الثرية فقط. 

ألمر مقوألز لىغايوة أن تراموب عيتسامول مو  النواأ عىو  أزواأ لونن بلورتهم، وأاوىهم  إن  بايدن:

علم يفسل أ  رئي  يلغل المنصب هذا طط... لم يفسل هوذا  ا أن القنم،، ومن أين جاءواع، مضيف  

أ  رئي  جمهنر . ولم يفسىو  رئوي  ديمقرانو،. لودينا عنصورينن وهوم منجوندون وزوسنا ألن 

 ع.يكنن لديهم رئي  منتخب. وهن أوك من طام بذلك
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 بارزة انتخابية: أخبار اثانًي

 تعديل أماكن انعقاد المناظرات الرئاسية -

، بين 2020تقرر تغيير مكان انسقاد أوك مناظرة ف، إنار الدعاية النتخابات الرئازة األمريكية 

د ف، والية أوهاين ف، ايدن، إل  كىيفانالرئي  األمريك، دونالد ترامب ومنافس  الديمقران، جن ب

وكان من المقرر إطامة المناظرة األول  بين الرئي  األمريك، وخصم   .أيىنك المقبل زبتمبر/ 29

السياز، ف، جامسة ننتردام ف، والية إنديانا، إال أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حياك 

 .وأ كنرونااإلجراءات االحترازية المتخذة لىحد من انتلار فير

ومن المقرر أن تكنن هناك مناجهات بين المرشحين الجمهنر  الديمقران، ف، ثاث مناظرات 

 .ننفمبر/ تلرين الثان، المقبل 3الرئازية ف،  االنتخاباترئازية ف، الفترة المقبىة وحت  إجراء 

ف، والية ميام،  أكتنبر/ تلرين األوك المقبل 15ويتنط  أن تنسقد المناظرة الرئازية الثانية ف، 

األمريكية، وذلك بسد نقل مكان انسقادها من جامسة ميتليغان. أما المناظرة الثالثة فتنسقد ف، 

أكتنبر/ تلرين األوك المقبل بينما تنسقد مناظرة بين نائب الرئي  األمريك،  22ناشفيل ف، 

الديمقران، ازم  الحال، مايك بن  ونائب الرئي  المحتمل لجن بايدن، الذ  لم يسىن المرش  

 .1أكتنبر/ تلرين األوك ف، مدينة زنلت اليك 7حت  اآلن، ف، 

 

 ل  ف، مطى  آب ابايدن زيسم، إمراة نائب   -

يستسد بايدن لإلعان عن اللخصية الت، اختارها لتكنن نائبا ل  ف، حاك فنزه، م  اطتراب الحمىة 

 2المطروحة، السيناتنرة كاماال هاري  االنتخابية من مرحىتها األخيرة. ولسل من بين أبرز األزماء

والمستلارة السابقة لألمن القنم، زنزان راي ، الزتمالة شريحة الناخبين ذو  األانك 

ومن المرج  أن يكلف بايدن ف،  .من جهة، ومن جهة أخرى لتىبية دعنات طيادات الحألب األفريقية

 ننن، لىحألب الديمقران، الذ مطى  أغسط /آب ازم هذه اللخصية، طبل أزابي  من المؤتمر ال

وزبق أن تسهد بادين  عىنا اختيار امرأة لىمنصب،  .زيسقد ف، طسم  األكبر هذا السام عبر الفيدين

                                                           
1 https://www.bbc.com/arabic/world-53562593 

ف، منطقة زان فرانسيسكن ألب أزند من دولة جامايكا  1964أكتنبر/تلرين األوك  20ولدت هاري  ينم  2

وكان ُيدرأ ف، جامسة زتانفنرد السريقة، والدتها شياماال،  ا،ا اطتصادي  وأم هندية. والدها دونالد كان خبير  

خاضت هاري  انتخابات  .عمىت باحثة ف، مجاك السرنان وحصىت عى  الدكتنراة من جامسة بيركى، اللهيرة

 2016جرى انتخابها عام  .ا لجن بايدنا، وأعىنت تأييدها الحق  ، وانسحبت مبكر  2020الرئازة األميركية لسام 

 .ن والية كاليفنرنيا، وتسد هاري  ثالت امرأة تلغل منصب السيناتنرة من والية كاليفنرنيازيناتنرة ع

وتلتهر هاري  بتبنيها تلريسات مهمة لبرامج الرعاية الصحية، ولها زجل جيد لمساعدة المهاجرين غير 

ة كاليفنرنيا، وف، ف، مكتب المدع، السام لنالي 1990عمىت منذ عام  .النظاميين لىحصنك عى  إطامة طانننية

منصب المدعية السامة  2011و 2004وشغىت هاري  بين عام،  .مكتب المدع، السام لمدينة زان فرانسيسكن

منصب النائبة السامة )وزيرة السدك( لنالية  2017و 2011لمدينة زان فرانسيسكن، ثم شغىت بين عام، 

 .كاليفنرنيا، كبرى الناليات األميركية

 

https://www.bbc.com/arabic/world-53562593
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ا ضد الامساواة السرطية عى  خىفية مقتل جنر  فىنيد عى  يد وبسد االحتجاجات الت، جرت مؤخر  

 .أفريقيةاللرنة، نالب  ديمقرانينن باختيار مرشحة تنحدر من أانك 

 

 االنتخاباتموقع فايسبوك يبدأ بوضع إشارات لمنع األخبار الكاذبة حول  -

فايسبنك بدأ بنض  إشارات تنبيهية عى  تدوينات كل من ترامب وبايدن، م  تسهد بأن المنط  

. وطد بدأت هذه السيازة 2020زيبدأ بنض  إشارات عى  كل ما ينلره السيازينن حنك انتخابات 

د االتهامات لىلركة أنها ال تقنم بما يكف، لمن  نلر األخبار الكاذبة. وتستبر هذه منذ حأليران بس

خطنة كبيرة من فايسبنك بسدما رفم اللهر الماض، مجاراة شركة تنتير ف، التأشير عى  تغريدة 

 .3لترامب باعتبارها تبت الكراهية السنصرية

 

 المتبرعون األثرياء يعززون التبرعات لبايدن -

مىينن $ أميرك، متجاوزين تبرعات  282بايدن من نيسان إل  حأليران تبرعات بقيمة  جمست حمىة

ألف  100مىينن دوالر(. وطد واىت طيمة التبرعات الت، تتجاوز  266حمىة ترامب ف، الفترة نفسها )

مىينن ف، حمىة ترامب(. وطد اشتمىت الئحة األثرياء  18مىينن دوالر )بالمقارنة م   53دوالر إل  

متبرعين لبايدن كل من جايم  إبن روبرت ماردوخ، وجنر  زنروأ، ومؤز  تنيتر إيفان ال

 .4ويىيامأل والمخر  زتيفن زبيىبيرغ

 

 استطالعات الرأي نتائج : اثالًث

 تمنز 29ازتطاعات ُنلرت ف،   

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 ةااف، النتيج نتيجة المرّشَحين عينة االزتطاع النالية

 Ipsos تمنز 27-28
عى  المستنى 

 الننن،
 9بايدن + %47بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 947

 Ipsos تمنز 27-28
عى  المستنى 

 الننن،
 7بايدن + %43بايدن  %36ترامب  بالغ 1115

 تمنز 24-26
Change 

Research 

عى  المستنى 

 الننن،
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 1039

 تمنز 24-26
Change 

Research 
 5بايدن + %48بايدن  %43ترامب  ناخب محتمل 392 ويسكانسنن

 تمنز 24-26
Change 

Research 
 2بايدن + %48بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 392 بنسيىفانيا

 تمنز 24-26
Change 

Research 

كاروالينا 

 اللمالية
 3بايدن + %49بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 284

                                                           
3 https://www.bbc.com/news/technology-53490043 

4 https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising/wealthy-donors-help-biden-best-trump-in-second-

quarter-u-s-election-fundraising-idUSKCN24H2TE 

https://www.bbc.com/news/technology-53490043
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising/wealthy-donors-help-biden-best-trump-in-second-quarter-u-s-election-fundraising-idUSKCN24H2TE
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising/wealthy-donors-help-biden-best-trump-in-second-quarter-u-s-election-fundraising-idUSKCN24H2TE
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising/wealthy-donors-help-biden-best-trump-in-second-quarter-u-s-election-fundraising-idUSKCN24H2TE
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 تمنز 29 عات ُنلرت ف،ازتطا

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 عينة االزتطاع النالية

نتيجة 

 المرّشَحين

ااف، 

 النتيجة

تاريخ أخذ 

 السينة

 تمنز 24-26
Change 

Research 
 4بايدن + %46بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 413 ميتليغان

 تمنز 24-26
Change 

Research 
 3بايدن + %48بايدن  %45ترامب  ملناخب محت 685 فىنريدا

 تمنز 24-26
Change 

Research 
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب  ناخب محتمل 365 أريألونا

 تمنز 28ازتطاعات ُنلرت ف،   

 34بايدن + %62بايدن  %28ترامب  ناخب محتمل 534 واشنطن SurveyUSA تمنز 22-27

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 

عى  المستنى 

 الننن،

ناخب  12235

 محتمل
 8بايدن + %51بايدن  %43ترامب 

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 7بايدن + %50بايدن  %43ترامب  ناخب محتمل 809 ويسكانسنن

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 11بايدن + %52بايدن  %41ترامب  ناخب محتمل 1156 فيرجينيا

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب  ناخب محتمل 2685 تكساأ

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 8بايدن + %50بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 2092 بنسيىفانيا

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 3ترامب + %45بايدن  %48ترامب  ناخب محتمل 1741 أوهاين

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 

كاروالينا 

 اللمالية
 تسادك %47بايدن  %47ترامب  ناخب محتمل 1504

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 3بايدن + %47بايدن  %44ترامب  ناخب محتمل 662 مينيسنتا

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 10بايدن + %52بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 1320 ميتليغان

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 1بايدن + %47بايدن  %46مب ترا ناخب محتمل 1337 جنرجيا

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 3بايدن + %49بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 3760 فىنريدا

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 13بايدن + %52بايدن  %39ترامب  ناخب محتمل 616 كنلنرادو

 تمنز 24-26
Morning 

Consult 
 7بايدن + %49بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 908 أريألونا

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 1ترامب + %47بايدن  %48ترامب  ناخب  1118 آينا

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 5ترامب + %45بايدن  %50ترامب  ناخب 917 مننتانا

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 6ترامب + %44بايدن  %50ترامب  ناخب 885 أالزكا
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 تمنز 28اعات ُنلرت ف، ازتط

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 عينة االزتطاع النالية

نتيجة 

 المرّشَحين

ااف، 

 النتيجة

تاريخ أخذ 

 السينة

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 11بايدن + %53بايدن  %42ترامب  ناخب 962 ماين

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 1بايدن + %46بايدن  %45ترامب  ناخب 722 جنرجيا

 تمنز 23-24
Public Policy 

Polling 
 13بايدن + %54بايدن  %41ترامب  ناخب 891 كنلنرادو

 14بايدن + %50بايدن  %38ترامب  ناخب محتمل 888 ماين Colby College تمنز 18-24

 تمنز 26ازتطاعات ُنلرت ف، 

 تمنز 23-25
Trafalgar 

Group 
 5بايدن + %49بايدن  %44ترامب  ناخب محتمل 1129 مينيسنتا

 تمنز 23-25
RMG 

Research 

عى  المستنى 

 الننن،
 8بايدن + %45بايدن  %37ترامب  ناخب مسجل 1200

 Harris Poll تمنز 21-23
عى  المستنى 

 الننن،
 10بايدن + %55بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 1932

 تمنز 14-22
Marist 

College 

كاروالينا 

 لماليةال
 7بايدن + %51بايدن  %44ترامب  ناخب مسجل 882

 AP- NORC تمنز 16-20
عى  المستنى 

 الننن،
 12بايدن + %46بايدن  %34ترامب  بالغ 1057

 تمنز 15-20
ALG 

Research 

كاروالينا 

 الجننبية
 5ترامب + %45بايدن  %50ترامب  ناخب محتمل 591

 تمنز 14-19
Kaiser Family 

Foundation 

ى  المستنى ع

 الننن،
 9بايدن + %47بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 1117

 تمنز 13-19

brilliant 

corners 

Research & 

Strategies 

كاروالينا 

 الجننبية
 7ترامب + %43بايدن  %50ترامب  ناخب محتمل 800

 تمنز 25ازتطاعات ُنلرت ف، 

 1ترامب + %45بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 1211 أوهاين YouGov تمنز 21-24

 6بايدن + %48بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل  1156 ميتليغان YouGov تمنز 21-24

 YouGov تمنز 21-24
عى  المستنى 

 الننن،
 10بايدن + %51بايدن  %41ترامب  ناخب محتمل 1401

 12بايدن + %52بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 927 ميتليغان CNN/SSRS تمنز 18-24

 CNN/SSRS تمنز 18-24
كاروالينا 

 اللمالية
 5بايدن + %51بايدن  %46ترامب  ناخب مسجل 880

 4بايدن + %49بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 873 أريألونا CNN/SSRS تمنز 18-24

 تمنز 14-22
Marist 

College 
 5بايدن + %50بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 826 أريألونا
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 تمنز 24ازتطاعات ُنلرت ف، 

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 ااف، النتيجة نتيجة المرّشَحين عينة االزتطاع النالية

 تمنز 22-24
Gravis 

Marketing 
 3بايدن + %48بايدن  %45ترامب  ناخب محتمل 1006 بنسيىفانيا

 تمنز 23ازتطاعات ُنلرت ف، 

 تمنز 22
Gravis 

Marketing 
 8بايدن + %50بايدن  %42مب ترا ناخب محتمل 796 ويسكانسنن

 تمنز 22
Gravis 

Marketing 
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب  ناخب محتمل 754 ميتليغان

 تمنز 17-22
Echelon 

Insights 

عى  المستنى 

 الننن،
 13بايدن + %50بايدن  %37ترامب  ناخب محتمل 1000

 تمنز 21
Data for 

Progress 

عى  المستنى 

 الننن،
 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب  ناخب مسجل 652

 تمنز 21
Data for 

Progress 

عى  المستنى 

 الننن،
 6بايدن + %49بايدن  %43ترامب  بالغ 739

 تمنز 22ازتطاعات ُنلرت ف، 

 11بايدن + %50بايدن  %39ترامب  ناخب مسجل 793 بنسيىفانيا Fox News تمنز 18-20

 13بايدن + %51بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 776 سنتاميني Fox News تمنز 18-20

 9بايدن + %49بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 756 ميتليغان Fox News تمنز 18-20

 تمنز 16-20
Quinnipiac 

University 
 13بايدن + %51بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 924 فىنريدا

 تمنز 15-19
GQR 

Research 

عى  المستنى 

 الننن،
 11بايدن + %55بايدن  %44ترامب  ناخب مسجل 1000

 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب  ناخب محتمل 3018 فىنريدا St. Pete Polls تمنز 13-14

 1-حأليران 23

 تمنز

Global 

Strategy 

Group/Data 

for Progress 

عى  المستنى 

 الننن،
 11بايدن + %50بايدن  %39ترامب  ناخب مسجل 3249

 تمنز 21لرت ف، ازتطاعات نُ 

 YouGov تمنز 19-21
عى  المستنى 

 الننن،
 7بايدن + %48بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 1222

 تمنز 15-21

Rasmussen 

Reports/Puls

e Opinion 

Research 

عى  المستنى 

 الننن،
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب  ناخب محتمل 2500

 Ipsos تمنز 15-21
عى  المستنى 

 الننن،
 9بايدن + %43بايدن  %34ترامب  بالغ 4430

 Ipsos تمنز 15-21
عى  المستنى 

 الننن،
 8بايدن + %46بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 3744
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 تمنز 21ازتطاعات ُنلرت ف، 

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 ااف، النتيجة نتيجة المرّشَحين عينة االزتطاع النالية

 HarrisX تمنز 17-20
لمستنى عى  ا

 الننن،
 7بايدن + %45بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 2829

 تمنز 16-20
Spry 

Strategies 
 4ترامب + %45بايدن  %49ترامب  ناخب محتمل 750 تكساأ

 تمنز 16-20
Quinnipiac 

University 
 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب  ناخب مسجل 880 تكساأ

 تمنز 11-16
Spry 

Strategies 
 26ترامب + %34بايدن  %60ترامب  ناخب محتمل 700 كنتاك،

 تمنز 11-16
Spry 

Strategies 
 10ترامب + %42بايدن  %52ترامب  ناخب محتمل 701 مننتانا

 تمنز 11-16
Spry 

Strategies 
 3ترامب + %46بايدن  %49ترامب  ناخب محتمل 701 جنرجيا

 تمنز 11-16
Spry 

Strategies 
 2بايدن + %48بايدن  %46 ترامب ناخب محتمل 701 آينا

 تمنز 20ازتطاعات ُنلرت ف، 

 تمنز 15-16
Pulse Opinion 

Research 
 7بايدن + %51بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 750 بنسيىفانيا

 تمنز 15-16
Pulse Opinion 

Research 
 4بايدن + %50بايدن  %46ترامب  ناخب محتمل 750 أوهاين

 زتمن 19ازتطاعات ُنلرت ف،   

 تمنز 15-18
Trafalgar 

Group 
 7بايدن + %43بايدن  %50ترامب  ناخب محتمل 1023 جنرجيا

 تمنز 13-15

Cardinal Point 

Analytics 

(CardinalGPS 

كاروالينا 

 اللمالية
 1ترامب + %48بايدن  %49ترامب  ناخب محتمل 547

 تمنز 18ازتطاعات ُنلرت ف،   

 Fox News تمنز 12-15
ى عى  المستن

 الننن،
 8بايدن + %49بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 1104

 تمنز 12-15

ABC 

News/The 

Washington 

Post 

عى  المستنى 

 الننن،
 11بايدن + %54بايدن  %43ترامب  ناخب محتمل 673

 تمنز 12-15

ABC 

News/The 

Washington 

Post 

عى  المستنى 

 الننن،
 15ن +بايد %55بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 845

 تمنز 12-15

ABC 

News/The 

Washington 

Post 

عى  المستنى 

 الننن،
 15بايدن + %54بايدن  %39ترامب  بالغ 1006
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 تمنز 17ازتطاعات ُنلرت ف،   

 تاريخ أخذ السينة
الجهة 

 المستطِىسة
 ااف، النتيجة نتيجة المرّشَحين عينة االزتطاع النالية

 تمنز 17
Gravis 

Marketing 

ينا كاروال

 الجننبية
 4ترامب + %46بايدن  %50ترامب  ناخب محتمل 604

 تمنز 9-10
Public Policy 

Polling 
 7بايدن + %51بايدن  %44ترامب  ناخب  1041 ميتليغان

 تمنز 16ازتطاعات ُنلرت ف،   

 تمنز 2-8

Democracy 

Fund + 

UCLA 

Nationscape 

عى  المستنى 

 الننن،
 8بايدن + %49بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 4983

 7-حأليران 23

 تمنز

Alaska 

Survey 

Research 

 1ترامب + %48بايدن  %49ترامب  ناخب محتمل 663 أالزكا

 تمنز 15ازتطاعات ُنلرت ف،   

 تمنز 7-12

Garin-Hart-

Yang 

Research 

Group 

 12ترامب + %41بايدن  %53ترامب  ناخب محتمل 800 كنتاك،

 تمنز 6-7
OH Predictive 

Insights 
 5بايدن + %49بايدن  %44ترامب  ناخب محتمل 600 أريألونا

 

 االنتخاباتمسائل مرتبطة ب : مقاالت حولارابًع

 اواضًح ااستراتيجية بايدن االنتخابية تحقق نجاًح -

ف، دف  الحألبين  اجيد   أن يمىك زجا   ايسمل بايدن عى  تقديم خطاب احتنائ، لىجمهنريين مؤكد  

. وف، هذا السياق برى بايدن أن السديد من أعضاء مجى  اللينخ ف، الحألب الجمهنر  الىتساون مس  

لن خسر ترامب وربما حينها زيكنننن جاهألين لىتساون م  الديمنطرانيين  زيلسرون بالتحرر طىيا  

ف، بسم المسائل مثل البنية التحتية والتباينات السرطية. يلير هذا الخطاب لبايدن أن يتسامل م  

لجمهنريين عى  أنهم تحالف وليسنا جسم متآلف، وبسم هؤالء يستقد بايدن ال يحبنن ترامب وال ا

يمانسنن خسارة ترامب لصال  مرش  ديمنطران، يرغب بالسمل مسهم وال يساد  ناخبيهم. تسىم 

أنهم بحاجة لمناجهة القنة بقنة مضادة مناجهة االزتقطاب  2016الديمقرانينن من هأليمة 

وأن عىيهم أظهار مقدار من الغضب واللسبنية والطاطة كما فسل ترامب. وبناء عى   ئة،بالتسب

ازراتيجية ترامب يقنم بايدن بإدارة حمىة هادئة بسناية مركألة عى  عدم تنتير الملاعر الحألبية 

لحرمان ترامب من إعادة تسبئة طاعدت  االنتخابية، وه، حمىة تثير االحباط لدى الىيبراليين وكذلك 

ى ترامب ألن  يصب  أطل طدرة عى  التصنيب عىيها ولذلك ترّكأل حمىة ترامب عى  أنها بنج  لد

بيرن، زاندرز ألكساندريرا كنرتيأل وإلهان عمر.  ويستفيد بايدن هنا من شخصيت  وتجربت  الت، 

 كانت تقنم عى  بناء تفاهمات بين الحألبين بدك تسأليأل االنقسامات.
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داعم، بايدن لديهم وجهات نظر زىبية تجاه ترامب، ف، مقابل أن % من 80وما تقدم يفسر لماذا 

مفتاح النجاح لدى بايدن هن ف،  % من داعم، ترامب لديهم وجهات نظر زىبية تجاه بايدن.53

التسىل إل  التحالف الداعم لترامب وازتسادة الناخبين البيم من كبار السن الذين خسرهم 

ار إل  لبنان االزتقطاب الحاد يرفم بايدن االنجر . كما2016الديمقرانينن ف، انتخابات 

ف، الصراعات  اولذا يثن، عى  الحألب الجمهنر  القديم ويتجنب أن يكنن نرف   ،يدينلنج،األ

% ممن زيصنتنن لترامب زيفسىنن ذلك 76السيازية الساخنة. وبحسب أحد االزتطاعات فإن 

% ممن يننن 67بايدن. ف، المقابل % منهم زيفسىنن ذلك ألنهم يسارضنن 24ألنهم يؤيدن  و

 لبايدن.  ا% يفسىنن ذلك تأييد  33التصنيت لبايدن يفسىنن ذلك ألنهم يسارضنن ترامب، فيما 

يستخدم ترامب الحمازة لمحاولة تسميق االزتقطاب السياز، فيما تتسمد حمىة بايدن أن تبق، 

االلتصاق أكثر بالطرف الذ  نؤيد حمىتها هادئة. فبحسب الدرازات إن تسميق االزتقطاب ال يرتبط ب

يستفيد بايدن من كنن  أبيم كبير ف، بل من خاك زيادة الخنف والكراهية ضد الطرف اآلخر. 

السن من بنسىفانيا الجتذاب كبار السن البيم من طاعدة ترامب، إضافة إل  ازتفادت  من فلل 

يدن االنتخابية. حمىة بايدن ترامب ف، التسامل م  فيروأ كنرونا وخطاب  الذ  يلحن طاعدة با

لىتصنيت ل   اترّكأل بدك أن تقنم بتسبئة القاعدة المؤيدة عى  من  من يختىفنن م  بايدن أزباب  

 .5ضد ترامب من خاك زيازة بناء التحالفات بلكل هادىء

 

 كاماال هاريسمواقف السياسة الخارجية لنائبة بايدن المحتملة  -

ترامب بحظر دخنك المسىمين من عدة دوك ف، يناير/كاننن كانت مسارضة هاري  القنية لقرار 

ا لقدرتها عى  المناجهة ف، الصراعات السيازية، وذلك لخبرتها السابقة نمنذج   2017الثان، 

وتلغل هاري  عضنية عدة لجان مهمة بمجى  اللينخ، منها  .كمدعية عامة ف، والية كاليفنرنيا

ويسرف عن هاري  مسارضتها  .األمن الداخى، واالزتخبارات الىجنتان القضائية والمالية وكذلك لجنتا

القنية لىسيازات الصينية تجاه حقنق اإلنسان خااة ما يتسىق بمسىم، اإليغنر ف، غرب الباد، 

وعارضت  .وتناار حقنق زكان هننغ كننغ، وتسارض ممارزات الصين التجارية غير السادلة

ذ ترى أن ترامب غير مؤهل لىتسامل م  دكتاتنر هاري  التقارب بين واشنطن وبيننغ يانغ، إ

وتسارض هاري  مناطف ترامب المسادية  .محنك مثل الرئي  الكنر  اللمال، كيم جننغ أون

لىصدام م  حىف الناتن، كما تسارض تقارب ترامب غير المبرر من روزيا وعاطات  الجيدة برئيسها 

 .فاديمير بنتين

تسد هاري  من أطنى المؤيدين إلزرائيل، وتؤمن بحل  وبخصنص السام ف، اللرق األوزط،

ف، مؤتمر منظمة أيباك، أكبر لنب،  2018و 2017وتحدثت عام،  .الدولتين كمسادلة إلنهاء الصراع

إزرائيى، ف، الناليات المتحدة. وعبرت عن مسارضتها الزتمرار بناء مستنننات إزرائيىية ف، 

                                                           
5 https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/7/20/21326267/biden-trump-2020-winning-polls-

polarization-election 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/7/20/21326267/biden-trump-2020-winning-polls-polarization-election
https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/7/20/21326267/biden-trump-2020-winning-polls-polarization-election
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 يكنن دعم إزرائيل الكامل طضية حألبية، وتناد  وتطالب هاري  بأال. أراض، الضفة الغربية

 .لعإزرائيو عبالدعم األميرك، الكامل ل

وأيدت هاري  االتفاق الننو  الذ  وّطست  إدارة الرئي  السابق باراك أوباما م  إيران، واعترضت 

فيذ ا، وترى ضرورة التنسيق م  الحىفاء األوروبيين لضمان تنعى  انسحاب إدارة ترامب من  الحق  

وبخصنص السسندية، تبنت هاري  مناطف متلددة من الممىكة، خااة بسد . إيران لتسهداتها

وتسارض هاري  بلدة حرب التحالف السسند  اإلمارات،  .مقتل الكاتب الصحف، جماك خاشقج،

ف، اليمن، ودعمت طرارات حظر تصدير الساح لىسسندية بسبب حرب اليمن وانتهاكاتها لحقنق 

 .6اإلنسان

 

 ن يتقدم المنافسة بوضوحبايدونوميست: اإليكع توّق -

الحتساب حظنظ كل من ترامب وبايدن من خاك نتائج  اإحصائي   اننميستع إنار  نأنىقت مجىة عإيك

السنامل السيازية واالطتصادية وتقنم بتحديث  بلكل ينم،. وبحسب نتائج ينم واالزتطاعات 

إذ كانت حظنظ  بالفنز بأغىبية المجم  االنتخاب، كان بايدن يتقدم بفارق كبير  2020 تمنز 29

% لصال  ترامب، وحظنظ  لحصد أغىبية األانات عى  المستنى الننن، كانت 8% مقابل 91ه، 

تطنر حظنظ المرشحين خاك األشهر % لصال  ترامب.  وينض  الرزم اآلت، 1% ف، مقابل 99

 .7اتقريب  األخيرة حيت يبدأ بايدن بتصدر السباق منذ منتصف آذار 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.aljazeera.net/news/2020/7/21/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-

%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88-

%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9 

7 https://projects.economist.com/us-2020-forecast/president 

https://www.aljazeera.net/news/2020/7/21/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/21/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/21/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/21/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://projects.economist.com/us-2020-forecast/president



