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 ملّخصلا

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

محاولة اختراق واليات جديدة كانت ب وبايدن إلى مع انتقال حملتي ترام

ُتعتبر محسومة النتائج. وفي هذا السياق يستمر الصراع بين الحزبين  اسابًق

بخصوص تطبيق التصويت من خالل البريد في كل الجمهوري والديمقراطي 

 الواليات.

السيطرة على  ها االقتصاديةتبعاتإدارة ترامب ألزمة كورونا و قضيةتواصل  -

ألحداث في مدينة اها في األيام األخيرة قضية يلإلسجاالت االنتخابية وأضيف ا

 بطريقة وحشية. ـ جورج فلويد مينيابوليس بعد قتل الشرطة ل

ترامب يستدعي قضية جديدة للتنافس االنتخابي بوجه الديموقراطيين عبر  -

ة ويبدو أن هذه القضي 2016اتهامه إدارة أوباما بالتجسس على حملته عام 

إضافة إلى استمرار ترامب في التصويب في األسابيع القادمة.  استكسب زخم 

بسبب  افي أوكرانيا وأن الصين تفّضله رئيس  ابنهعلى بايدن في مسألة صفقات 

 ضعفه. 

تصاعد جهود الديموقراطيين الستقطاب وتعبئة العدد األكبر من األميركيين  -

أولئك الذين من أصول التينية. نة وسيما ذوي البشرة الملّو البيض، الغير 

تطمح حملة بايدن لتشكيل بلوك انتخابي من هذه الجماعات لموازنة الكتلة و

االنتخابية من البيض المؤيدة لترامب. كما يسعى الديموقراطيون لجذب تأييد 

 في منصب نائب الرئيس.  المرأةن ديالنساء ولذا من المرجح اختيار با

لالتفاق  مجدد ات إيران امتثلإذا ية يصّرح أنه مسشار بايدن للشؤون الخارج -

لكننا سنستخدم ذلك كمنَطَلق "، هنفس بايدن سيفعل الشيء إنالنووي، ف

 ".األوروبيينلمحاولة بناء صفقة أقوى وأطول بالتعاون مع شركائنا 

من  للنصف الثانينتخابات الرئاسية األميركية أبرز المؤشرات عن اال هذا العدد نتناول في

أخبار انتخابية ام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، ، ويتضمن العدد أربعة أقس2020ر أيار شه

 مقاالت حول مسائل مرتبطة باالنتخابات. ،نتائج استطالعات الرأي ،بارزة
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 وبايدنتصريحات ترامب : أوًلا

أنهاد ترامب: والية نيفاداا تنا   -

قدارة على إرسدل تصويت غير 

اقتااارا   بطدقاااد عبااار قااادنون  

ا بريديااااةا بعااااد ي  اااا  إي ااااد

سي دريو أكبر للخدا  التصويت  

لوالياد  العتدادة  ف  الوالية وا

ا وإذا دم بااكل يااقال ال يعكاا ه 

أعتقد أنه يعك    ت ليق  ف لوا

التعوياال للواليااة  وساا  ولكاا  

 أن ال تغشوا ف  االنتخدبد    ي ب

 

األسابو  العدضا ا قدموا ملفد  بطدلاة  دإضدفي   دشخص  مليون  1 2بديدن: اليوم علع د أن  -

ملياون  ذاكا ذاو الادليل  40بعد ي  ل الرق  الكل  للطلبد  م ك بداياة األمماة أك ار ما  

 (2020أيدر  29األخير على الفشل العطلق لدوندلد ترامب ف  القيداة  )

 

ن: العتبرعون األثريدء لدوندلد ترامب يدصالون علاى عشارا  منياي  الادوالرا  ما  ديدب -

أماااوال العدااادعدا  بي عاااد 

األععاادل الصااغيرة التااا  ال 

حيلااة لهااد تاارل ت دذلهااد  

را أياة لا  ي ا دليس مدتغرب  

رقدباااة  ندااا  بددتاااة إلاااى 

حكومااااة ت عاااال لصاااادل  

ال عيع وليس فقط لصادل  

 (2020أيدر  27   )ااألغ يدء تد  

 

ترامااب: مداات دا  تدياادة تكشاا  بوضااو  أن إاارة أوبدمااد ت ددااتا فاا  ساالو  غياار  -

ق  أن مدبوقا على حعلة ترامب وحتى على م لس الشيوخ  ال أحد كادن يعكا  أن يصاد 

فا  بناناد ال عيلاة   اموتاوا  يكاون ذكا العدتول م  ت دوم القدنون والفدادا يعكا  أن 

 (2020أيدر  27)
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 بارزة خابيةانت: أخبار اثاني 

 2016ترامب يتهم حملة أوباما بالتجسس على حملته االنتخابية  -

وبدمدغيات  للتادليل علاى أعلى است عدل مصاطل    اوإاارته مصر    أوبدمدعلى  هذ ومترامب واصل 

أن أوبدمد وأعضدء ف  إاارته متورطون ف   فضيدة  تتع  ل بدلت دس على حعلة ترامب االنتخدبية 

ر على أعضدء م  فرياق تراماب لعددولاة اايقاد  بها  بتهعاة التواصال ماع تهاد  والتآم 2016عدم 

أت بيااة )كعااد حصاال مااع ال  اارال مديكاال فلااي (  ذااكا ااصاارار ماا  ترامااب ان كااس فاا  تغريداتااه 

أن ال ي دروه ف  ذ ومه ذكا م لس الشيوخ ال عهوريي  اختدروا ومؤتعراته الصددفيةا لك  أعضدء 

لوا حصاول تدقياق لع  رفاة حقيقاة ماد حصال قبال إطانق األحكادم علاى أوبدماد وأعضادء فا  وفض 

  1إاارته

  المعركة حول التصويت عبر البريد تواصل -

ا الت  تده ل التصويت عبر البريد بدبب وبادء (واليت  ميشيغدن ونيفداا دحدلي  )ترامب يهدا الواليد ا 

يداتخدم تراماب ية بددب مععه  معدرسة غير قدنون كوروند بد ب التعويل الفيديرال  كونهد تشر  

لع ركة حداة ست طلق  امد يشك ل تعهيد   إترائهدا وذوذكه العدألة للتشكي  ب تدئج االنتخدبد  قبل 

بي  الدزبي  حتى موعد االنتخدبد   كعد أن ترامب ف  حدل فشاله فا  االنتخدباد  سايتكر  بادلغ  

يغدن أنهد م  الواليد  العتأرتدة التا  فادم بدلتصويت عبر البريد  وأذعية والية ميش داالنتخدب  ربط  

مرشادة مدتعلاة لع صاب ن حدكعاة الوالياة الديعوقراطياة واآل 2016د ترامب بفدرق طفي  عدم فيه

  2ندئب الرئيس

 الديموقراطيون يسعون لحشد األميركيين من أصول التينية -

 شادرةمدتي يةا سيزر شدفيزا أحد قداة األميركيي  م  أصول التحفيدة   ن االنتخدبية ت  ي  ديدب علةح

لاادل الدعلااة اساات دبة لننتقااداا  التاا  وتههااد قااداة التي يااون للااديعوقراطيي  بت دذاال تعدعااة 

لادوره فا  سيدساة  ان ما  ب اا النتي ياي  ب اي  الشا  ننار  وي  نر إلى بديادايعوغرافية كبيرة  

وكاكل  الكبيارة تي ياي  ت ع د  لنيدرص الديعوقراطيون على الوصول لوالترحيل ف  عهد أوبدمد  

م  غير البيا  ةانتخدبي تلةكلتشكيل أكبر  دس ي   يد  الدددسة والعتأرتدةا وذل الصغيرة ف  الوال

  3العقبلة االنتخدبد للتأثير على نتدئج 

                                                           
1 Andrew Desiderio and Kyle Cheney, “Senate Republicans break with Trump over ‘Obamagate’”, 

Politico, May 11, 2020  

https://www.politico.com/news/2020/05/11/senate-republicans-trump-obamagate-249734 
2 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/trump-assails-state-efforts-ease-voting-coronavirus-

200520142351207.html 
3 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-adds-staff-shore-wavering-support-latino-voters-

200519180653141.html 

https://www.politico.com/news/2020/05/11/senate-republicans-trump-obamagate-249734
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/trump-assails-state-efforts-ease-voting-coronavirus-200520142351207.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/trump-assails-state-efforts-ease-voting-coronavirus-200520142351207.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-adds-staff-shore-wavering-support-latino-voters-200519180653141.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-adds-staff-shore-wavering-support-latino-voters-200519180653141.html
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 االنتخابي لحملتي ترامب وبايدن واإلنفاقالتمويل  -

ملياون   بدداب  7 43عاة تعع بديدن خنل شهر نيدادن تعاوين  لادع  حعلتاه االنتخدبياة بقي

م لل  ة الفيدرالية االنتخدبياة     4ملياون   7 46تعاع فا  شاهر وذار  بديادن قاد وكادنكش  مقد 

مليون   ف  وذار  ف   6 9مليون   ف  نيددن بدلعقدرنة مع  7 7أنفقت حعلة ترامب االنتخدبية و

  5ف  وذار ن  مليو 5 32ب دمد أنفقت  ف  نيددن ليون  م 9 12حي  أنفقت حعلة بديدن 

 صرا  بي  ترامب وتويتر -

أيدر إلى تغريادتي  نشارذعد الارئيس األميركا  اوندلاد تراماب عبادرة  26يوم  موقع تويترأضدف 

قوا م  الوقدئع» ا ف  سدبقة أراا م هد العوقع تداكير رو ااه ما  احتعادل أن يكاون الارئيس «تدق 

اال عهوري ف  صدا تضليله  بقوله إن  االقترا  عبر العر لكا   .«رتزويا»علاى  داسلة ي طوي حتع 

  العقبال تشري  ال ادن كية العقررة ف  ريترامب اته  تويتر بدلتدخل ف  االنتخدبد  الرئدسية األم

 د )للواليد  العتددة( فإنه لا  يداع  باكل   وقدل إن العوقع  يخ ق حرية الت بيرا وبصفته رئيد  

عدع  كونهد تقعاع األصاوا  العددفناة بدداب د  التواصل االتت ص  ث  ذدا بت ني  أو إيقدف م  

  مععه 

 6أول عشرة متبرعين لحملة ترامب: -

 قيمة التبرع الجهة المتبرعة 

1 7GH Palmer Association 4,000,000 $ 

2 8Blackstone Group 3,000,000 $ 

3 9America First Action/Linda McMahon 2,747,726 $ 

4 Uline Inc 2,275,000 $ 

5 10ephens IncSt 1,500,000 $ 

                                                           
4 https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-biden/bidens-presidential-campaign-

raises-43-7-million-in-april-idUSKBN22X06E 
5 https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-trump/biden-trump-campaigns-tamp-

down-spending-in-april-idUSKBN22X009 
6 Center for Responsive Politics / Federal Elections Committee 

كة العليدراير األميرك  اليهواي تيفري بدلعرا وذ  شركة رائدة ف  م دل ال قدرا  وأععدل اانشدءا ا وقد يعل  الشر 7

  اوالر  وقد عي   ترامب بدلعر ف   م لس إعداة فت  أميركد  ييمن 5ب دو  2016مب الرئدسية عدم تبر  بدلعر لدعلة ترا

 عقب أممة تفش  فديروس كوروند ف  الواليد  العتددة 
ر ب دو  8 مليدر اوالرا يرأس م لس  500ذ  م عوعة تص    م  كبريد  الشركد  االست عدرية العدلية برأس مدل يقدَّ

ستيف  شوارممدن الكي سبق أن ترأس  م تدل الديدسة واالستراتي يد  التدبع ااارة اليهواي  األميرك إاارتهد العليدراير 

 إعداة فت  أميركد  ف   م لس  اعضو   2020ف  نيددن  دترامب أيض    عي  ه 2017ترامب بي  كدنون ال دن  ووب 
لي دا مدكعدذونا وذ  ل  ة ل عع التبرعد  لدعلة ترامب االنتخدبية   America First Actionترأس الل  ة الديدسية  9

أن ترأست م لس ا كعد سبق 2009)الكي تعلكه عدئلتهد( حتى عدم  WWEترأست لي دا مدكعدذون اتددا العصدرعة الدرة 

شقيقهد في د ت عي   ترامب  2020  ف  نيددن 2019و 2017 إاارة األععدل الصغيرة  التدبع للبيت األبيا بي  عدم  

 مدكعدذون )الرئيس الددل  التددا العصدرعة الدرة( ف   م لس إعداة فت  أميركد  

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-biden/bidens-presidential-campaign-raises-43-7-million-in-april-idUSKBN22X06E
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-biden/bidens-presidential-campaign-raises-43-7-million-in-april-idUSKBN22X06E
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-trump/biden-trump-campaigns-tamp-down-spending-in-april-idUSKBN22X009
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-fundraising-trump/biden-trump-campaigns-tamp-down-spending-in-april-idUSKBN22X009
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 قيمة التبرع الجهة المتبرعة 

6 11Irving Moskowitz Foundation 1,000,000 $ 

7 America First 823,263 $ 

8 Mountaire Corp. 800,000 $ 

9 Midland Energy 750,000 $ 

10 TL Management 750,000 $ 
 

 

 12أول عشرة متبرعين لحملة بايدن: -

 قيمة التبرع عةالجهة المتبر 

1 13Paloma Partners 8,015,555 $ 

2 14Democracy PAC 7,000,000 $ 

3 15PRIORITIES USA 5,046,681 $ 

4 American Bridge 21st Century Foundation 3,689,000 $ 

5 Simon Property Group 3,100,000 $ 

6 Euclidean Capital 3,000,000 $ 

7 16Marcus & Millichap 3,000,000 $ 

8 17Renaissance Technologies 2,250,000 $ 

9 18League of Conservation Voters 2,085,000 $ 

10 Choice Hotels International 2,000,000 $ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
بدر متبرع  الدزب ال عهوريا لك  العفدرقة أنه مو ل الشركة يعلكهد العليدراير األميرك  اان يل  وارن ستيفي ز أحد ك 10

يعو ل الل دن الددعية  عع ل للدزب ال عهوريا لك هل  ة سيدسية م دذضة لترامب س ت إلى استب داه ع  سبدق الرئدسة ل

  2020ف  انتخدبد  عدم  اعداة انتخدب ترامب
أن   والع روف 2016  الكي توف  عدم سكوفيتالعؤسدة تديرذد عدئلة العليدراير اليهواي اليعي   إرف غ مد 11

 لنستيطدن اليهواي ف  شرق مدي ة القدس العدتلة  دسخي   مدسكوفيت  كدن )وال تزال مؤسدته( معو ال  
12 Center for Responsive Politics / Federal Elections Committee 

عداة مد يتبر  ب شرا  منيي  الدوالرا  للعرش   يعل  الشركة العليدراير األميرك  اليهواي سيلوي  سدسعدنا الكي 13

 الديعقراط  النتخدبد  الرئدسة األميركية ف  كل اورة انتخدبية 
 اليهواي تورج سوروس )معو ل ال ورا  العلو نة( األميرك  أحد كبدر معو ل  ذكه الل  ة الديدسية ذو العليدراير  14
لديعقراط ا يعو لهد شخصيد  ايعقراطية )أغلبه  صهدي ة( م  رتدل ذ  ل  ة سيدسية ل عع التبرعد  لصدل  الدزب ا 15

 أععدل كدوندلد سدسعدن وشخصيد  ف  ية كدلعخرج ستيف  سبيلبيرغ  
شركة يعلكهد العليدراير األميرك  م  أصل يوندن  تورج مدركوس  ي َرف ع ه انه م  كبدر الداععي  والععولي  للدزب  16

  دئس والعرافق الدي ية اليوندنية األرثوذكدية ف  الواليد  العتددة الديعقراط ا ويشتهر بب دء الك
ذ  شركة يعلكهد ويديرذد عدل  الريدضيد  والعليدراير األميرك  تيعس سيعونزا الكي ص  َّ  كخدمس أكبر متبر  ف   17

 هوري والديعقراط    يتبر  للدعن  االنتخدبية لعرشد  كن الدزبي  ال ع2016انتخدبد  الرئدسة األميركية عدم 
 ذ  م عوعة م  العهتعي  بدلبيئة والدفدظ عليهدا أنشئت لدع  العرشدي  الكي  يدععون الدفدظ على البيئة  18
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 ايثير لغًط "السود"تصريح لبايدن حول  -

  فا  نيوياور  الداوا ف  مقدبلة ضع  برندمج إذاع  موسيقى يدنى بشا بية لادل الشابدب 

 إلاىا فا  إشادرة ف  االختيدر بي اه وباي  تراماب فلايس أساوا دشكوك  صر   بديدن أن م  لديه 

م  الطبي   أن يصوتوا بشاكل تلقادئ  للاديعوقراطيي   وقاد را   حعلاة  ذوي البشرة الدعراء

ض بديادن النتقاداا  ما  وغيار إندادن  ا كعاد ت ار   د ع صاري   مب على ذكا التصري  بوصفهترا

له ي بغ  أن يكون تدصيل حدصل وال يدق   الدوا ألنه ي تبر أن تأييد   الدوا  قداة رأي لدل

ألي حازب  ال ادس  ال ي بغ  أن يصاو   قدئن   للتراتع بديدنله  االختيدر  ذكه االنتقداا  اف ت 

  19ب دء على عرقه  أو اي ه  أو خلفيته   
 

 استطنعد  الرأي نتدئج : دثدل   

 ارأي 27شرت في استطالعات ُن

 ال هة العدتطل  ة التدريخ
 الوالية

صدف   ال تي ة  ة االستطن عي  

 ال تي ة

 Morning Consult رأيد 18-24
على العدتول 

 الوط  

 دندخب   30,317

 مد ن  

ترامب 

41% 

بديدن 

46% 

بديدن 

+5 

 مد ن   دندخب   796 نيويور  Siena College أيدر 17-21
ترامب 

32% 

بديدن 

57% 

بديدن 

+25 

 أيار 26شرت في تطالعات ُناس

 رأيد 19-23
Gonzales Research & 

Marketing Strategies Inc. 
 مدرينند

 ي ندخب 810

 ي مدتعل

ترامب 

35% 

بديدن 

59% 

بديدن 

+24 

 رأيد 16-23
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 مدتعن   دندخب   766

ترامب 

43% 

بديدن 

54% 

بديدن 

+11 

 أيدر 16-23
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 دبدلغ   891

ترامب 

35% 

بديدن 

41% 

بديدن 

+6 

 ندخب مدتعل 400 أريزوند .HighGround Inc رأيد 18-22
ترامب 

45% 

بديدن 

47% 

بديدن 

+2 

 مدتعن   دندخب   1078 يوتد Y2 Analytics أيدر 9-15
ترامب 

44% 

بديدن 

41% 

ترامب 

+3 

 Meeting Street Insights أيدر 9-13
كدروالي د 

 الشعدلية
 ندخب مد ل 500

ترامب 

47% 

بديدن 

47% 
 ت دال

 أيار 23شرت في استطالعات ُن

 رأيد 18-20
Mason-Dixon Polling & 

Strategy 
 ندخب مد ل 800 مي يدوتد

ترامب 

44% 

بديدن 

49% 

بديدن 

+5 

                                                           
19 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-sparks-uproar-suggesting-trump-supporters-ain-

black-200522161943906.html 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-sparks-uproar-suggesting-trump-supporters-ain-black-200522161943906.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-sparks-uproar-suggesting-trump-supporters-ain-black-200522161943906.html
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 أيار 21شرت في استطالعات ُن

 YouGov رأيد 20-21
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   1218

ترامب 

42% 

بديدن 

46% 

بديدن 

+4 

 مدتعن   دندخب   1070 واش ط  Public Policy Polling رأيد 19-20
ترامب 

37% 

بديدن 

59% 

بديدن 

+22 

 رأيد 12-19
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 مدتعن   دندخب   774

ترامب 

42% 

 بديدن

52% 

بديدن 

+10 

 رأيد 12-19
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 دبدلغ   899

ترامب 

33% 

بديدن 

42% 

بديدن 

+9 

 Kaiser Family Foundation رأيد 13-18
على العدتول 

 الوط  
 %43 %41 مد ن   دندخب   970

بديدن 

+2 

 أيار 20شرت في استطالعات ُن

 رأيد 12-21
Neighborhood Research 

and Media 

كدروالي د 

 الشعدلية
 مدتعن   دندخب   391

ترامب 

42% 

بديدن 

42% 
 ت دال

 Fox News رأيد 17-20
على العدتول 

 الوط  

 ي ندخب 1207

 ي مد ل

ترامب 

40% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+8 

 Data for Progress أيدر 19
على العدتول 

 الوط  

 ي ندخب 810

 ي مد ل

ترامب 

42% 

بديدن 

51% 

بديدن 

+9 

 Data for Progress أيدر 19
على العدتول 

 الوط  
 دبدلغ   934

ترامب 

40% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+8 

 دندخب   1234 ميتشيغدن Public Policy Polling رأيد 18-19
ترامب 

45% 

بديدن 

51% 

بديدن 

+6 

 مدتعن   دندخب   530 واش ط  SurveyUSA رأيد 18-19
ترامب 

31% 

بديدن 

57% 

بديدن 

+26 

 مدتعن   دندخب   3070 ميتشيغدن Change Research رأيد 11-17
ترامب 

44% 

بديدن 

47% 

بديدن 

+3 

 رأيد 10-14
Redfield & Wilton 

Strategies 
 مدتعن   دندخب   875 ويدكوندون

ترامب 

38% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+10 

 رأيد 10-14
Redfield & Wilton 

Strategies 
 مدتعن   دندخب   970 ميتشيغدن

ترامب 

39% 

بديدن 

47% 

بديدن 

+8 

 رأيد 10-14
Redfield & Wilton 

Strategies 
 مدتعن   دندخب   1014 فلوريدا

ترامب 

43% 

بديدن 

45% 

بديدن 

+2 

 ندخب مدتعل 600 بدنديلفدنيد Hodas & Associates أيدر 9-13
ترامب 

50% 

بديدن 

46% 

ترامب 

+4 

 Data for Progress أيدر 12
على العدتول 

 وط  ال
 مد ن   دندخب   684

ترامب 

41% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+7 

 ندخب مدتعل 600 ويدكوندون Hodas & Associates أيدر 6-8
ترامب 

42% 

بديدن 

51% 

بديدن 

+9 

 ندخب مدتعل 600 ميتشيغدن Hodas & Associates أيدر 1-5
ترامب 

42% 

بديدن 

50% 

بديدن 

+8 
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 أيار 19استطالعات نشرت في 

 مدتعن   دندخب   537 كدليفورنيد SurveyUSA أيدر 18-19
ترامب 

30% 

بديدن 

58% 

بديدن 

+28 

 رأيد 18-19
Rasmussen Reports/Pulse 

Opinion Research 

على العدتول 

 الوط  
 ندخب مدتعل 100

ترامب 

43% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+5 

 Public Policy Polling رأيد 18-19
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   1223

ترامب 

43% 

بديدن 

54% 

بديدن 

+11 

 Ipsos رأيد 18-19
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   957

ترامب 

38% 

بديدن 

47% 

بديدن 

+9 

 YouGov رأيد 17-19
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   1235

ترامب 

42% 

بديدن 

47% 

بديدن 

+5 

 Quinnipiac University أيدر  14-18
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   1323

ترامب 

39% 

بديدن 

50% 

بديدن 

+11 

 Morning Consult رأيد 11-17
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   28159

ترامب 

41% 

بديدن 

46% 

بديدن 

+5 

 ي ندخب 1104 ك تدك  Public Policy Polling رأيد 14-15
ترامب 

55% 

بديدن 

39% 

ترامب 

+16 

 HarrisX رأيد 13-14
تول على العد

 الوط  
 مد ن   دندخب   950

ترامب 

41% 

بديدن 

42% 

بديدن 

+1 

 أيار 18استطالعات نشرت في 

 مد ن   دندخب   1339 تورتيد Civiqs رأيد 16-18
ترامب 

47% 

بديدن 

48% 

بديدن 

+1 

 مدتعن   دندخب   2149 فلوريدا Point Blank Political رأيد 14-17
ترامب 

39% 

بديدن 

51% 

بديدن 

+12 

 مدتعن   دندخب   563 فيرتي يد Roanoke College أيدر 3-16
ترامب 

43% 

بديدن 

54% 

بديدن 

+11 

 ندخب مدتعل 600 أريزوند OH Predictive Insights أيدر 9-11
ترامب 

43% 

بديدن 

50% 

بديدن 

+7 

 1-نيددن 22

 أيدر

East Tennessee State 

University 
 مدتعن   دندخب   536 تي يد 

ترامب 

53% 

ديدن ب

36% 

ترامب 

+17 

 أيار 17استطالعات نشرت في 

 RMG Research رأيد 14-16
على العدتول 

 الوط  
 ندخب مد ل 1200

ترامب 

39% 

بديدن 

43% 

بديدن 

+4 

 أيدر 9-16
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 مدتعن   دندخب   780

ترامب 

41% 

بديدن 

52% 

بديدن 

+11 

 أيدر 9-16
Firehouse 

Strategies/Øptimus 

على العدتول 

 الوط  
 دبدلغ   914

ترامب 

34% 

بديدن 

42% 

بديدن 

+8 

 Harris Poll رأيد 13-14
على العدتول 

 الوط  

 ي ندخب 1708

 ي مدتعل

ترامب 

47% 

بديدن 

53% 

بديدن 

+6 

 Harris Poll رأيد 13-14
على العدتول 

 الوط  
 مد ن   دندخب   1854

ترامب 

47% 

بديدن 

53% 

بديدن 

+6 

 ندخب مد ل 800 كولورااو Global Strategy Group أيدر 7-11
ترامب 

40% 

بديدن 

53% 

بديدن 

+13 
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 االنتخاباتمسائل مرتبطة ب : مقاالت حولارابع 

 المعركة بين الحزبين إلى واليات جديدة.  متدادا -

ماا  نصاايب  در تدريخي ااإلااى الواليااد  التاا  ت  تبااتغرافي ااد ن الع ركااة االنتخدبيااة دياادحعلااة بمااد   

فا  ذاكه الوالياد  بف ال أاائاه فا  مواتهاة  دال عهوريي  ب دء على تقدير أن ترامب تراتع أيض  

فيروس كوروند   فوفق تصريدد  لعدير حعلاة بديادن فاإن والياد  أريزوناد وتدكدادس وتورتياد 

ي   فا  لل عهاوري دد إذ كادن الفاوم فيهاد مضاعون  ستصب  أرض م ركة وذو أمر ل  يدصل سدبق  

حعلاته  فا  الوالياد  حياق يتقادم الاديعوقراطيون   أنه  ساي زمونالعقدبل أعل  ال عهوريون 

أن بديدن ل  يدتطع حتى اآلن تاكب م  وف  سيدق وخر تبرم مخدوف لدل ب ا الديعوقراطيي  

فيعاد تدادول حعلاة تراماب ومؤيدي سدندرم ومد يزال ي ادن  ما  ضا   لادل ال ادخبي  الشابدب  

   20يواصل بديدن حعلته م  الع زل م  فلوريدا اءا  مبدشرة له مع ال عهور بدء  ت ني  لقد

 في مواجهة الوباء نحو بايدنالموّجهة إليه ترامب يعيد توجيه تهمة الفشل  -

نقلت صديفة  ذي أتل ت   ع  ندشطي  ومددعدي  برلعدنيي  تعهوريي  أن ترامب طلب م  

الستهداف العرش  الديعقراط  تو بديدن م  بدب أن ه  19-حعلته االنتخدبية استخدام وبدء كوفيد

 نفلونزاأبدنتشدر  اكدن سيخفق بشكل أسوأ لو أن ه كدن ف  الدلطة مع حلول الوبدء )مدتشهد  

ع دمد كدن بديدن ندئب الرئيس(  وأشدر تقرير  2014وفديروس إيبوال عدم  2009الخ دمير عدم 

ت عله ضد م دفده سول إعداة توتيه التهعة العوت هة  ذي أتل ت   إلى أن  ترامب ل  ي د مد يد

بدعتعدا ذكا األسلوب لل يل م  خصومه  دوتدويلهد ضد بديدنا وذو العشهور تدريخي   إليه أصن  

د التصويب دوم دفديه ع دمد يكون مأموم     وقد أشدر تعهوريون للع لة أن  حعلة ترامب تت ع 

مع  دوليس حدمم   اسيكون رخو   ة القول بأن  بديدنصي  لعددولعلى مواق  سدبقة لبديدن م  ال

  21الصي  على خلفية عدم مشدركتهد اول ال دل  بدلع لومد  ع  وبدء كوروند بشكل مبكر

 مواقف مستشار حملة بايدن للشؤون الخارجية حيال إيران وسوريا وقرار العدو ضم الضفة -

مدتشدر الشاؤون الخدرتياة لدعلاة األميركيةا أطلق أنطون  بلي كي   CBSف  مقدبلة مع شبكة 

تو بديدن االنتخدبية  )ندئب ومير الخدرتية الددبق وندئب مدتشدر ندئاب الارئيس تاو بديادن فا  

النتخدبد  القدامة  قدل إاارة أوبدمد( سلدلة مواق  حول سيدسة بديدن الخدرتية ف  حدل فومه بد

بداية االندددب ما  االتفادق ال اووي ن  ترامب أخطأ ف  سيدسته ت ده إيران ع دمد قرر إبلي كي  

                                                           
20 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-campaign-expands-election-battleground-map-

200515201405679.html 
21 Peter Nicholas, “Trump’s ‘I’m Rubber, You’re Glue’ Campaign Plan”, The Atlantic, May 12, 2020  

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/05/trump-biden-coronavirus-2020/611500/ 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-campaign-expands-election-battleground-map-200515201405679.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/biden-campaign-expands-election-battleground-map-200515201405679.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/05/trump-biden-coronavirus-2020/611500/
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ى  حعلة الضغوط القصاول  كونهاد فشالت فا  إعاداة إياران إلاى طدولاة دع  يوع دمد مدرس مد 

العفدوضد ا وأا   سيدسة ترامب حيدل إيران إلى ت ريا حيادة ال  اوا والعاواط ي  األمياركيي  

ام ت إيران امت لف  الشرق االوسط للخطر  وقدل بلي كي  أن ه  إذا  تاو  إنلنتفدق ال اوويا فا دا 

ا لك  د س دتخدم ذل  كع َطَلق لعددولة ب ادء صافقة أقاول وأطاول هنفد بديدن سيف ل الش ء

أن ه   سي ضع ون للوالياد  العتدادة فا  مددولاة [ ا الكي  قدل األوروبيي بدلت دون مع شركدئ د ]

 لكب  إتراءا  إيران األخرل الت  نرل أنهد مرفوضة  

ا علىو ؤال عا  موقا  بديادن ما  اابقادء علاى ال قوباد  علاى إياران أو إلغدئهاد فا  حادل س را 

لك اه قادل:  م نا  ال قوباد  بقيات سادرية حتاى  دواضاد   دل  ي ط  بلي كي  تواب ا دانتخدبه رئيد  

خنل ال عل بعضعون االتفدقا ومد أ لغ َ  م  ال قوبد  كدن ال قوبد  الدولية الت  فرضتهد الدول 

  ندات  توابه بدلقول:  م  الواض  أن د ك د ف  مكدن أفضال بعوتاب االتفادق معاد األخرل   وخ

يد  إذا عدا  الصفقة لت وَضع  عليه بدونه  س كون ف  مكدن أفضل للت دمل مع ال ديد م  التدد 

 على الطدولة  

وحول سوريدا قدل بلي كي :  كدن التخلا  عا  شاركدئ د فا  قاوا  ساوريد الديعقراطياة واألكاراا 

ذو أقل بك يار معاد كادن علياه حدلي د س دفع ثع ه  إن نفوذند ف  سوريد  دفداح د وشيئ   دخط   دعوم  ع

  أعتقد أن  لدي د نقدط قوة لعددولاة التاأثير علاى ب اا التطاورا  ااي دبياة  لادي د أعاداا دسدبق  

صغيرة م  القوا  الخدصاة فا  شاعدل شارق ساوريدا وذا  ال ي اب أن يكوناوا ذ اد  ما  أتال 

فطا كعد يريد الرئيس ترامبا لك  تصداف وتواذ  بدلقرب م ه  ذكه نقطة نفاوذ بيادند ألن  ال 

الدكومة الدورية توا أن تديطر على ذكه العوارا  ال ي اب التخلا  عا  ذلا  م دن ادا وبدلع الا 

لدي د قدرة أكبر م  أي اولة على وتاه األرض علاى ت بئاة اآلخاري  للعدادعدة فا  إعاداة ب ادء 

داة ب دئهد ف  الوقت الع دسب  ي ب أن نتأكد م  أن د إذا أراند ل ب ذكا الادورا فإن اد سوريد وإع

ذا كدنت إالب ال تزال تدت ندصل على ش ء نيدبة ع  الش ب الدوري  لكا على سبيل الع دلا إ

فإناه يت اي    عددعدا  اانددنية ال تدخل إليهادفي ب أن ي ته  ذكا الدصدر  إذا كدنت ال الدصدر

د أن ندتخدم ال فوذ الكي ي ب أن نصر  عليه بديق يكون ذ د  ناو  أن ت دخل إليهد  وعلي د أيض 

م  التدول الديدس  الكي ي كس رغبد  الش ب الدوري  ماد ذا  طبي اة ال علياة الدبلومدساية 

؟ الواليد  العتددة ذ  غدئبة ع هدا ند  لد د فيهد  الروس واألترا  واايرانيون فا  دالقدئعة حدلي  

لبهد  ال يعك  ا  ضاعدن ال  اد ا لكا  يعك  ا  أن أضاع  أن اد فا  إاارة بديادن سا نهر علاى ص  

 العدر  على األقل  
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ع  موق  بديدن م  مدألة ضا  ال ادو ااسارائيل  ألراضا  الضافة الغربياة أتادب  هوع د سؤال

لضا ا وذ اد بعشارو  ا اع  الرغباة باأن ي ياد القاداة ااسارائيليون التفكيار م ادا   ابلي كي  م ب ر  

استشااهد ب شاارا  الضاابدط والعدااؤولي  الداادبقي  فاا  مااوقفه  العدااك ر ماا  ت فيااك الخطااوة 

علااى أماا   إساارائيل   وقااد اسااتب د بلي كااي  أن يقاادم بدياادن علااى اساات عدل  اواعتبدرذااد خطاار  

للضغط عليه للتراتاع عا  قارار الضا  كاون  ااسرائيل الع ونة العدلية الد وية األميركية لل دو 

بدلدفد  ع  نفدهدا وذو لا  يلعاس أي شا ء ما  شاأن ه أن ياؤث ر   إسرائيل دن يؤم  بدق  بدي

  22على قدرتهد على ف ل ذل  

 

                                                           
22 CBS News, “Transcript: Joe Biden foreign policy adviser Antony Blinken on COVID shortfalls, failures in 

Syria”, May 20, 2020  

https://www.cbsnews.com/news/transcript-joe-biden-foreign-policy-adviser-antony-blinken-on-covid-

shortfalls-failures-in-syria/ 

https://www.cbsnews.com/news/transcript-joe-biden-foreign-policy-adviser-antony-blinken-on-covid-shortfalls-failures-in-syria/
https://www.cbsnews.com/news/transcript-joe-biden-foreign-policy-adviser-antony-blinken-on-covid-shortfalls-failures-in-syria/



