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 ملّخصلا

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

بنسبة  ابايدن حظوًظلمجلة اإليكونوميست  اإلحصائيطار اإلوقد منح . يالوطن

 . 2020 آب 16م بحسب مؤشرات يونتخابي % للفوز بالمجمع اال89

ة وذلك لتوسعة قاعدته اريس لنيابته في انتخابات الرئاسسّمى بايدن كاماال ه -

االنتخابية عبر اجتذاب األقليات والنساء والتقدميين. في المقابل تشن حملة 

على هاريس يشكك بوالدتها في أميركا للطعن بأهليتها  اترامب هجوًم

 لالنتخابات.  

هما لتسمية يخالل النصف الثاني من الشهر الحالي سيعقد الحزبان مؤتمر -

ما تزال الحمالت االنتخابية ترّكز على السياسة ونتخابات. لال ارسمًيهما يمرشح

الداخلية  حيث يتهم ترامب منافسه بأنه ضعيف وعاجز وخاضع لليسار المتطرف 

فيما يرّكز بايدن على سوء إدارة ترامب لجائحة كورونا وتهديده وحدة البالد. 

العربية لكن في األيام األخيرة أدخل ترامب قضية التطبيع بين بعض الدول 

 والعدو  اإلسرائيلي إلى السباق االنتخابي لتعويض فشله الداخلي.

حيث يواصل ترامب  اما تزال قضية التصويت عبر البريد مسألة إشكالية جًد -

وبهذا الشان مساعيه لتعطيلها ويمارس سياسات تضييقية على إدارة البريد. 

إعالن النتائج لفترة غير عبر البريد سيؤدي إلى تأخير  أن التصويتمن تبرز مخاوف 

قصيرة وهو ما سيوظفه ترامب بحال الخسارة لالدعاء بوجود تزوير وربما رفض 

 ذلك من فوضى واضطرابات.  ترّتب علىالنتائج مع ما يمكن أن ي

تهامات لكل من روسيا والصين بالتدخل في ه ااالستخبارات األميركية توّج -

لصالح بايدن. وينفي تقرير االستخبارات  االنتخابات، األولى لصالح ترامب والثانية

 تالعب بالناخبين. وير ولكن الذي يجري هو محاوالت للإمكانية التز

 آبمن شهر  ولللنصف األالرئاسية األميركية  االنتخابات لىأبرز المؤشرات ع هذا العدد نتناول في

نتائج  ،نتخابية بارزةإأخبار ام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، ، ويتضمن العدد أربعة أقس2020

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

 ةمرشبب أن هو     2016    السببباقو 2020الفارق الكبير بين السببباق الرسا بب     ترامب: 

لدينا  اكانت أكثر ذكاء وحّدة من جو البط ء، ون ن أيضبببب   ،، الملتوية هيالري كلينتون2016

 آب( 15ة أكبر اآلن. )حما 

 

ألف دوالر.   400 بببببع بكامل المن راتب  كرسيس. أنا أتبرّ  اواحد   اوعدتكم أن ال آخذ  لس  ترامب: 

 آب( 15)

 

الديمقراطيين وانتةت  لدىترامب: كاماال هاريس بدأت السببببباق  وية    االنتتابات التمةيدية 

من هذا النوع هو ما ي لم به  . خصبببم  اضبببةيفة و   النةاية أنةت السبببباق بدعم يةاد   بببفر  

 الجميع. 

 

 ي ل ياة األميركيين وال رية األميركية.ترامب: اليسار المتطرف الةنيف هو تةديد جدّ 

 

كون له  ر بببة. تديلكم الثان  الةظيم للد بببتور لن  إن تة اترامب: إذا أ ببببا بايدن رسيسببب  

 ال أ ل ة. ومن دون إشةار مسبق. ال شرطة،  اأ ل تكم  وف ُتس ب منكم  ور  

 

إيقاف  ا يكون من السةل جد  ترامب: هناك غياب هاسل للقانون    المدن األميركية الليبرالية. 

، اذلك ولكن لديةم رؤية ضببببابية حو  كيفية القياذ بذلك. هم يةتنقون  لسبببفة لن تفلا أبد  

 آب( 5 لسفة  تؤدي إلى تدمير أميركا. )

 

ا    التةامل مةه )أردوغان( اآلن، بأن نوضببا "أرى أنه يجدر بنا اتتاذ منةج متتلف جد   بايدن:

ضة ضاف أن أردوغان "عليه أن يد ع ثمن   ."أننا ندعم  يادة المةار شنطن عليةا أن وأ ا"، وأن وا

وهزيمته. ليس عبر انقالب،   ادة المةارضببة التركية "حتى يسببتطيةوا مواجةة أردوغان شببّجعت

 ".ليس عبر انقالب، بل عبر الةملية االنتتابية

 

كوكبنا ال يمكن أن ي تمل دونالد ترامب ألربع  ببببنوات إضببببا ية. علينا أن نترجه من بايدن: 

 البيت األبيض حتى يمكننا البدء بالتةامل مع أزمة المناخ كتةديد طارىء كما ه  ال ا . 

 

 ولكن    أكثر: أمتنا مسبببتقتلة ألجل  يادة يمكن أن توّحدنا وتب ر بنا    هذأل األزمات. بايدن

 آب( 8مه. )ليس لديه ما يقدّ يبدو أن دونالد ترامب  ةل ظة حرجة    رسا 
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 بارزة انتخابية: أخبار اثانًي

 سجال بين ترامب وبايدن حول اإليمان -

كان من المفترض أن تكون رحلة الّرسيس دونالد ترامب إلى أوهايو يوذ التميس ذات حيثّيات 

شّكلت  ر ة لتةزيز اإلنتةاش اإل تصادي وتةا يه. إاّل أّنةا  رعان  إ تصادّية وتجارّية، ب يث 

ما ت ّولت إلى تةّجم على شتص المرّشا جو بايدن ب يث اعتبرأل أّنه الدين ، إضا ة الّدعاسه 

ا إلى أّنه و يةارض الّدينوبأّن بايدن يتبع لليسببار الّراديكال  الذي ينادي بنزع األ ببل ة،  مشببير 

ا    أوهايو، واّن ترامب  ببببيكسبببببةا بنسبببببة أعلى من المّرة الفاستة حّتى. هذا  م  لن ي رز تقدَّ

يمانه الّتصبببريا الاّلذع أثار حفيظة بايدن الذي رّد على منا سبببه بالقو  أّن مةاجمة ترامب إل

ستويات دنيا لت قيق  ستةّد للةبوط لم شير إلى رجل م ا أّن تةليقات ترامب ُت ضيف  يةّد مةيب ا، م

% على 10إعادة  رض تةريفات بنسبة جةة أخرى، أعلن ترامب عن نّيته  مكا ب  يا ّية. من

تغّلنا ا أّن "كندا كانت تسبببباأللمينوذ المسببببتورد من كندا،    إطار تةزيز اإلنتاو الوطن  مةّلق  

كالةادة". ال ينفّك ترامب عن تذكير جمةورأل بازدهار اإل تصبباد األميرك   بل أزمة كورونا، إاّل 

ة    الواليات الت  كان ُيةتقد أّنةا  أّن األخيرة  د تتفض  ر بببه بالفوز بالوالية الّثانية خا بببّ

ٍد و طاع م سببومة لصببال ه، من ضببمنةا "اوهايو".  ترامب الذي كان كّل تةويله على إ تصببا

 ببببناع ي متينين، ُ لبت موازين رهاناته جّراء الفيروذ الذي ترك تداعيات  ببببلبّية على هذأل 

 .1القطاعات

 

 ن في االنتخاباتتتدخالوالصين االستخبارات األميركية: روسيا  -

عبر ا ببتتداذ  إل ببتتبارات األميركّية أّن رو ببيا تةمد إلى ال ّن من شببأن بايدنأشببار بيان ل

 2020مجموعة من الّتقنّيات، وذلك    إطار تدّخالتةا المسببببتمّرة    اإلنتتابات الّرسا ببببّية 

ين،  ة  ب سببب ل خسببارة ترامب،  لصببالا ترامب. أّما من جةة الصببّ  لكنّ المصببدر نفسببه تفضببّ

ة بالّنسببببة للّديمقراطّيين الذيخطواتةا  رة وأ ل خطورة من رو بببيا، خا بببّ ن تبقى غير مباشببب 

بارات بموضببوع تفضببيل رو ببيا أعربوا عن  لقةم لةدذ وجود  ببراحة تاّمة من  بل اإل ببتت

. بالّنسبببببة لمسببببؤو   ببببابق    إدارة أوباما، "إّن عدذ إعجاب بةض الّدو  المةادية لترامب

وخارُو عن الّطبيةة  كإيران ورو بببيا بالّرؤ ببباء األميركّيين هو أمر  طبية . لكن ما ُيثير اإلزعاو

ياق، ُيضببيف بيان وذ كرو ببيا إلعادة انتتاب ترامب"ع  هؤالء التصببهو مسببا .    نفس السببّ

ةب على الّدو  المةاديةاإل بببتتبارات  أن تتالعب بنتاسج الّتصبببويت، إاّل أّنةا  د  أّنه من الصبببّ

 .2   ّ ة نتاسج اإلنتتاباتحو تن و لر ع إشكالية

 

 

 

                                                           
1 https://www.firstpost.com/world/us-election-2020-in-ohio-donald-trump-claims-joe-biden-is-against-

god-8684771.html 
2 Rush Fremson, Russia Continues to Meddle in Election to Aid Trump, U.S. Intelligence Says, The 

New York  Times, August 7, 2020. 

https://www.firstpost.com/world/us-election-2020-in-ohio-donald-trump-claims-joe-biden-is-against-god-8684771.html
https://www.firstpost.com/world/us-election-2020-in-ohio-donald-trump-claims-joe-biden-is-against-god-8684771.html
https://www.firstpost.com/world/us-election-2020-in-ohio-donald-trump-claims-joe-biden-is-against-god-8684771.html
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 اقتراب انعقاد المؤتمرات الحزبية  -

ش يةما ر مي  بات ال زبان  سمية مر صب الرسيس، إذ الديمقراط  والجمةوري على مقربة من ت ا لمن

المؤتمر  ونةقد  التاص بةم، أما الجمةوريون  سببييةقد الديمقراطيون هذا األ بببوع المؤتمر ال زب

تاص بةم األ بببببوع المقبل ةدّ  .ال زب  ال لديمقراط  والجمةوري،  وت مة لل زبين، ا ةا المؤتمرات ال

رة إلظةار ما يدا ع عنه كل حزب، ويوحدأل    مةركة االنتتابات الرسا ببية المزمع إجراؤها  ر ببة أخي

 .الثان  القادذنو مبر /تشرين   الثالث من 

ضرورة د تورية أو  انونية لةقد ال زب مؤتمر   ا ا، لكن هذأل الظاهرة أ ب ت عر   ا عام  وال توجد أي 

ا    ا عام  ا حزبي  ، عندما عقد الديمقراطيون مؤتمر  1832ا منذ أو  مؤتمر حزب  عاذ عقد عاذ  يا ي  

ا لتوض ويةدف المؤتمر الةاذ لكل حزب إلى تسمية مرش يه ر مي   .مدينة بالتيمور بوالية ميريالند

السببباق الرسا بب ، دونالد ترامب وناسبه مايك بنس    ال الة الجمةورية، وجو بايدن وناسبته كاماال 

ورغم األجواء االحتفالية واال تةراضية، ال يكتمل أي مؤتمر حزب  إال اطية الديمقر هاريس    ال الة

 :بةد إنجاز عدد من المةاذ، وأهمةا

 .  الرسيس وناسبهاختيار مرش   ال زب لمنصب   –

 .ال ماذ لبطا ة ال زب االنتتابية إثارةالمساعدة     –

 .الداخلية والتارجيةالموا قة على برنامج ي دد موا ف ال زب بشأن القضايا  –

 .تو ير  ر ة لشتصيات واعدة بين كوادر ال زب للظةور على المستوى القوم  –

و بل انتشار  يروذ كورونا، كان يفترض أن يستطيع كل مؤتمر جمع عشرات اآلالف من المندوبين 

  عن كونه يزيدوأنصبببار ال زب، وهو ما يسبببةم    انتةاش المدينة المسبببتضبببيفة للمؤتمر،  ضبببال  

وضببربت الفوضببى خطن ال زبين للتةامل  .حظوظ ال زب للظفر بةذأل الوالية    االنتتابات القادمة

 انتةاءمع المؤتمرين ال زبيين،  ببببواء    ما يتةلق بمواعيد انةقادهما، أو تغيير مدينة االنةقاد، و

 .3بمن يشارك، وكيف تتم هذأل المشاركة

 

 استطالعات الرأي نتائج : اثالًث

 آب 15ُنشرت    ا تطالعات 

تاريخ أخذ 

نةالةيّ   
نة اال تطالععيّ  الوالية الجةة المستطل ةة  النتيجة 

 ا   

 النتيجة

 20بايدن + %52بايدن  %32ترامب  ناخب مسجل 808 كونيكتيكت SurveyUSA رأيا 19-24

                                                           
 2020آب  15مو ع الجزيرة،   3
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 آب 14ا تطالعات ُنشرت    

تاريخ أخذ 

 الةينة
 النتيجة عينة اال تطالع الوالية الجةة المستطل ةة

 ا   

 النتيجة

 Data for Progress آب 11
على المستوى 

 الوطن 
 12بايدن + %52بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 782

 Data for Progress آب 11
على المستوى 

 الوطن 
 11بايدن + %52بايدن  %41ترامب  بالغ 880

 Marist College آب 03-11
على المستوى 

 الوطن 
 10بايدن + %52بايدن  %42 ترامب ناخب مسجل 1118

 آب 6-10

Global Strategy 

Group/GBAO 

(Navigator Research) 

على المستوى 

 الوطن 
 10بايدن + %52بايدن  %42ترامب  ناخب مسجل 1419

 آب 9
Redfield & Wilton 

Strategies 
 36بايدن + %61بايدن  %25ترامب  ناخب م تمل 1904 كاليفورنيا

 33بايدن + %61بايدن  %28ترامب  ناخب مسجل 500 ما اتشو تس YouGov آب 7-تموز 31

 آب 12ا تطالعات ُنشرت    

 28بايدن + %56بايدن  %28ترامب  بالغ 500 كاليفورنيا SurveyUSA آب 12

 Morning Consult آب 12
على المستوى 

 الوطن 
 8بايدن + %51بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 3280

 Fox News آب 12
على المستوى 

 الوطن 
 7بايدن + %49بايدن  %42ترامب  ناخب مسجل 1000

 Morning Consult آب 11
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب  ناخب م تمل 4000

 Harper Polling آب 6-10
كاروالينا 

 الشمالية
 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 600

 آب 9-تموز 30
Garin-Hart-Yang 

Research Group 
 10ترامب + %43بايدن  %53ترامب  ناخب م تمل 600 ميسيسب 

 Léger آب 4-7
على المستوى 

 الوطن 
 8بايدن + %47بايدن  %39ترامب  ناخب م تمل 1019

 آب 5-6
Pulse Opinion 

Research 
 12بايدن + %55بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 750 ويسكانسون

 Pew Research Center آب 2-تموز 27
على المستوى 

 الوطن 
 8بايدن + %53بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 9114

 آب 11ا تطالعات ُنشرت    

 Ipsos آب 10-11
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %47بايدن  %38ترامب  ناخب مسجل 1034

 Ipsos آب 10-11
على المستوى 

 الوطن 
 6بايدن + %43بايدن  %37ترامب  بالغ 1215

 YouGov آب 9-11
على المستوى 

 الوطن 
 10بايدن + %49بايدن  %39ترامب  ناخب مسجل 1208

 HarrisX آب 8-11
على المستوى 

 الوطن 
 4بايدن + %44بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 2828
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 آب 11ا تطالعات ُنشرت    

تاريخ أخذ 

نةالةيّ   
اال تطالعنة عيّ  الوالية الجةة المستطل ةة  النتيجة 

 ا   

 النتيجة

 آب 5-11

Rasmussen 

Reports/Pulse Opinion 

Research 

على المستوى 

 الوطن 
 6بايدن + %49بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 3000

 Morning Consult آب 9-10
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %49بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 1983

 4بايدن + %47بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 384 ويسكانسون Change Research آب 7-9

 4بايدن + %48بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 456 بنسيلفانيا Change Research آب 7-9

 Change Research آب 7-9
كاروالينا 

 الشمالية
 1ترامب + %47بايدن  %48ترامب  ناخب م تمل 491

 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 469  لوريدا Change Research آب 7-9

 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 428 أريزونا Change Research آب 7-9

 Change Research آب 7-9
على المستوى 

 الوطن 
 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 2143

 36بايدن + %63بايدن  %27ترامب  م تملناخب  501 ما اتشو تس MassINC Polling Group آب 6-9

 7ترامب + %41بايدن  %48ترامب  ناخب م تمل 1202 كانساذ SurveyUSA آب 5-9

 7بايدن + %45بايدن  %38ترامب  ناخب م تمل 453 ماين Critical Insights آب 9-تموز 28

 تموز 21-27
YouGov Blue/Data for 

Progress 

على المستوى 

 الوطن 
 6بايدن + %51بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 1059

 آب 10ا تطالعات ُنشرت    

 6بايدن + %53بايدن  %47ترامب  ناخب م تمل 843 بنسيلفانيا Emerson College آب 8-10

 Emerson College آب 8-10
كاروالينا 

 الشمالية
 2ترامب + %49بايدن  %51ترامب  ناخب م تمل 673

 6بايدن + %53بايدن  %47ترامب  ناخب م تمل 661 أريزونا Emerson College آب 8-10

 2بايدن + %51بايدن  %49ترامب  ناخب م تمل 733 مينيسوتا Emerson College آب 8-10

 Monmouth University آب 6-10
على المستوى 

 الوطن 
 10بايدن + %51بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 785

 5بايدن + %50بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 801 ويسكانسون Marquette Law School آب 4-9

 تموز 28

 آب 9-
Critical Insights 8بايدن + %44بايدن  %36ترامب  ناخب مسجل 500 ماين 

 2بايدن + %46بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 623 جورجيا SurveyUSA آب 6-8

 آب 9ا تطالعات ُنشرت    

 Morning Consult آب 7-9
على المستوى 

 الوطن 
 8بايدن + %51بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 11967

 RMG Research آب 6-8
على المستوى 

 الوطن 
 8بايدن + %45بايدن  %37ترامب  ناخب مسجل 1200

 1ترامب + %45بايدن  %46ترامب  ناخب م تمل 1013 أريزونا Trafalgar Group آب 5-8
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 آب 9ا تطالعات ُنشرت    

تاريخ أخذ 

نةالةيّ   
نة اال تطالععيّ  الوالية الجةة المستطل ةة  النتيجة 

 ا   

 النتيجة

 آب 6-7
Pulse Opinion 

Research 

كاروالينا 

 الشمالية
 1ترامب + %47بايدن  %48ترامب  ناخب م تمل 750

 Morning Consult آب 5-7
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %51 بايدن %42ترامب  ناخب م تمل 12000

 آب 1-6
Georgetown 

University/Battleground 

على المستوى 

 الوطن 
 13بايدن + %53بايدن  %40ترامب  ناخب م تمل 1000

 تموز 27

 آب 6-
YouGov 4بايدن + %47بايدن  %43ترامب  ناخب مسجل 761 ميتشيغان 

 4بايدن + %49بايدن  %45 ترامب ناخب م تمل 603 أريزونا OH Predictive Insights آب  3-4

 4بايدن + %44بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 400 جورجيا HIT Strategies تموز 23-31

 آب 8ا تطالعات ُنشرت    

 6بايدن + %48بايدن  %42ترامب  ناخب م تمل 994 ويسكانسون YouGov آب 4-7

 6بايدن + %49بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 1211 بنسيلفانيا YouGov آب 4-7

 آب 6ا تطالعات ُنشرت    

 7ترامب + %43بايدن  %50ترامب  ناخب 864 كانساذ Public Policy Polling آب 5-6

 6ترامب + %43بايدن  %49ترامب  ناخب م تمل 1015 تكساذ Trafalgar Group آب 1-5

 .Research Co آب 3-4
على المستوى 

 الوطن 
 10بايدن + %48 بايدن %38ترامب  ناخب م تمل 1018

 تموز 27

 آب 1-
RMG Research 19ترامب + %31بايدن  %50ترامب  ناخب مسجل 1000 يوتا 

 11بايدن + %51بايدن  %40ترامب  ناخب م تمل 600 ميتشيغان EPIC-MRA تموز 25-30

 آب 5ا تطالعات ُنشرت    

 Quinnipiac University آب 3-تموز 30
كاروالينا 

 الجنوبية
 5ترامب + %42بايدن  %47ترامب  مسجل ناخب 914

 15بايدن + %52بايدن  %37ترامب  ناخب مسجل 807 ماين Quinnipiac University آب 3-تموز 30

 9ترامب + %41بايدن  %50ترامب  ناخب مسجل 909 كنتاك  Quinnipiac University آب 3-تموز 30

 Data for Progress آب 2-تموز 24
كاروالينا 

 الشمالية
 4بايدن + %49بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 1170

 4بايدن + %49بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 866 ماين Data for Progress آب 2-تموز 24

 1ترامب + %45بايدن  %46ترامب  ناخب م تمل 1101 آيوا Data for Progress آب 2-تموز 24

 3بايدن + %47بايدن  %44ترامب  ناخب مسجل 1215 أريزونا Data for Progress آب 2-تموز 24

 20ترامب + %36بايدن  %56ترامب  ناخب م تمل 572 أوكالهوما DFM Research تموز 29-30

 1ترامب + %40بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 500 آيوا RMG Research تموز 27-30

 6بايدن + %49بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 200 آيوا David Binder Research تموز 30-31



8 
 

 آب 4ا تطالعات ُنشرت    

تاريخ أخذ 

نةالةيّ   
نة اال تطالععيّ  الوالية الجةة المستطل ةة  النتيجة 

 ا   

 النتيجة

 HarrisX آب 2-5
على المستوى 

 الوطن 
 3بايدن + %43بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 2850

 Ipsos آب 3-4
على المستوى 

 الوطن 
 12بايدن + %56بايدن  %44 ترامب ناخب مسجل 964

 Ipsos آب 3-4
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %54بايدن  %45ترامب  بالغ 1115

 YouGov آب 2-4
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %49بايدن  %40ترامب  ناخب مسجل 1229

 آب 4-تموز 29

Rasmussen 

Reports/Pulse Opinion 

Research 

على المستوى 

 الوطن 
 3بايدن + %48بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 2500

 تةاد  %47بايدن  %47ترامب  ناخب م تمل 401 آيوا Monmouth University آب 3-تموز 30

 17ترامب + %38بايدن  %55ترامب  ناخب م تمل 900 إنديانا Morning Consult آب 2-تموز 24

 27بايدن + %56بايدن  %29 ترامب ناخب مسجل 975 هاواي MRG Research تموز 27-30

 تموز 25-29
Bluegrass Data 

Analytics 
 7+ يدناب %52بايدن  %45ترامب  ناخب مسجل 3020 كنتاك 

 Zogby Analytics تموز 21-23
كاروالينا 

 الشمالية
 4بايدن + %44بايدن  %40ترامب  ناخب م تمل 809

 3بايدن + %43بايدن  %40ترامب  ناخب م تمل 805 أوهايو Zogby Analytics تموز 21-23

 تةاد  %43بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 811  لوريدا Zogby Analytics تموز 21-23

 1بايدن + %44بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 809 بنسيلفانيا Zogby Analytics تموز 21-23

 6بايدن + %51بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 600 بنسيلفانيا Hodas & Associates تموز 17-22

 8بايدن + %52بايدن  %44ترامب  ناخب م تمل 686 ويسكنسون Marquette Law School تموز 14-18

 آب 3ا تطالعات ُنشرت    

 Morning Consult آب 2-تموز 31
على المستوى 

 الوطن 
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب  ناخب م تمل 11568

 1بايدن + %47بايدن  %46ترامب  ناخب م تمل 2576 تكساذ Morning Consult آب 2-تموز 24

 Morning Consult آب 2-تموز 24
كاروالينا 

 الجنوبية
 5ترامب + %44بايدن  %49ترامب  ناخب م تمل 741

 24ترامب + %35بايدن  %59ترامب  ناخب م تمل 793 كنتاك  Morning Consult آب 2-تموز 24

 22ترامب + %36بايدن  %58ترامب  ناخب م تمل 609 أالباما Morning Consult آب 2-تموز 24

 Morning Consult تموز 29-30
على المستوى 

 الوطن 
 7بايدن + %50بايدن  %43ترامب  ناخب م تمل 12000

 تموز 21-27
University of California, 

Berkeley 
 39بايدن + %67بايدن  %28ترامب  ناخب م تمل 6756 كاليفورنيا
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 آب 2ا تطالعات ُنشرت    

تاريخ أخذ 

نةالةيّ   
نة اال تطالععيّ  الوالية الجةة المستطل ةة  النتيجة 

 ا   

 النتيجة

 8ترامب + %46بايدن  %54ترامب  ناخب م تمل 584 مونتانا Emerson College بآ 2-تموز 31

 6بايدن + %49بايدن  %43ترامب  ناخب 876 تكساذ Public Policy Polling زتمو 28-29

 زتمو 23-27

Beacon 

Research/Shaw & Co. 

Research 

على المستوى 

 الوطن 
 7بايدن + %48بايدن  %41ترامب  ناخب مسجل 1504

 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب  ناخب م تمل 600 ويسكنسون Global Strategy Group زتمو 11-17

 15-حزيران 24

 تموز

Center for Marketing 

and Opinion 

Research/University of 

Akron 

 4بايدن + %46بايدن  %42ترامب  ناخب مسجل 1037 أوهايو

 آب 1ا تطالعات ُنشرت    

 1بايدن + %46بايدن  %45ترامب  ناخب م تمل 1109 جورجيا YouGov زتمو 28-31

 YouGov زتمو 28-31
كاروالينا 

 الشمالية
 4بايدن + %48 بايدن %44ترامب  ناخب م تمل 1129

 

 االنتخاباتمسائل مرتبطة ب : مقاالت حولارابًع

 الناخبون أكثر اهتماما بكورونا من الحمالت  االنتخابية رغم ارتفاع االهتمام بها -

للّدرا ات أّن نسبة الّناخبين المسّجلين الذين يةتقدون بأهمّية تلّقيةم   Pewأشارت إحصاسّيات لمركز 

%. على  ةيد الفئات 9اإلنتتابّية أخذت باإلرتفاع بين نيسان وحزيران بنسبة ر اسل من ال مالت 

الةر ّية، يتبّين أّن الّسود وذوي األ و  الاّلتينّية ال ي ّبذون الّتلّق  من حمالت ترامب وبايدن )بنسبة 

 ) وق% من كبار الّسّن 40حوال  الب %. على  ةيد الفئات الةمرّية، 55% منةم(، والبيض بنسبة 65

ا( يةتقدون باألهمّية الكبرى للتلّق  من ال مالت، مقابل  65  ،64-55% من الفئة الةمرية بين 30عام 

. رغم هذأل المؤّشرات، ما زالت 29-18%  قن من األ راد بين 15، و49-30% من األ راد بين 20 و

ت جورو  لويد، وهذا ما اإلنتتابات أ ل أهمّية بالّنسبة للّناخبين من كلي من وباء كورونا واحتجاجا

يظةر من خال  نتاسج ا تطالعات الّرأي عن األخبار الت  يتابةةا الجمةور    الفترة األخيرة. بناء ا على 

مباشرة من ترامب أو  اإلحصاءات، ُيشار أّن حوال  ربع الّناخبين  قن يتلّقون أخبارهم عبر اإلنترنت

بالّنسبة لكترونّية لل مالت، أو البريد اإللكترون . أّما عبر موا ع الّتوا ل، والموا ع اإل بايدن  واء  

 .4ال  لتلّق  أخبارهم من مرّش يةم بنسٍب متفاوتةللم ّزبين،  ةم أكثر مي

 

 معضلة التعامل مع الصين بعد االنتخابات -

ا الّتنا س أكثر ما ُيثار عنه الّتساؤالت مع ا تراب اإلنتتابات ، هو ما يتةّلق بالسيا ة التارجّية، ت ديد 

بةض  يتكّشف من حملة بايدن عن الّصين قاسم على من  يكون أ ةب على الّصين. إاّل أنه باتال

                                                           
4 J. Baxter Oliphant, A growing share of voters say it’s important to them to hear from the Trump and Biden 

campaigns, Pew Research Center, August 3, 2020  

https://www.pewresearch.org/staff/baxter-oliphant
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/03/a-growing-share-of-voters-say-its-important-to-them-to-hear-from-the-trump-and-biden-campaigns/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/03/a-growing-share-of-voters-say-its-important-to-them-to-hear-from-the-trump-and-biden-campaigns/
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اإلشارات اإليجابّية الت   د ت ّسن ما تّم تةديدأل    مرحلة ترامب بين الّدولتين. أ با الّتقارب 

ا لترامب وبايدن إن كان األميرك  الّصين   ةب ا ال ي تنا ب مع الوا ع ال ال ، وهو ما  يشكِّل اختبار 

 اد تشتيص واض: وجوإشكالّيات ثالث يما يتص لديةما ا تراتيجية تتالءذ والمشةد ال ال  

جود خّطة  لبة ت ّقق وجود رؤية واض ة لألهداف    حا  لم يتّم الّتقارب، ووو للمشكلة الّصينّية،

تراتيجّية الّتقارب بةيدة المدى الت  كانت تجمع البلدين كانت تفقد تأثيرها أثناء هذأل األهداف. إ 

والية ترامب، حّتى أّنه ما زا  هناك من هم غير مقتنةين بأنةا كانت  كرة جّيدة    األ اذ. عاذ 

ب  درت ا تراتيجية األمن القوم ، ب يث ُتبنى الّسلوكيات األميركية من تنا س وتةاون وتقار 2017

كان دور ترامب غير  .على أ س المصل ة الوطنّية.     راع على الموازنة بين األمن واإل تصاد

ا يقاومةا. بينما كان هناك تصميم ا تراتيج  لمجتمع  مّتسق، تاّرة يدعم  يا ات متشّددة، وطور 

ا، واألمن القوم     عةد ترامب،  السيا ات والر اسل المتنا ضة كانت وكان الّتفكير المشّوش  اسد 

 ات الصين منفصلة عن ال قيقة أو الةلم، وال جج غالب ا ما كانت التصري ات حو  تصرّ ومستمرة، 

 لدى إدراته  ريق  من المتتّصصين الم تر ين بتبرة  بالّنسبة لبايدنأما كانت تملؤها الّشاسةات. 

يوازن بايدن بقدٍر كبير بين السيا ة الموّجةة  عقود    التةامل مع الّصين والمصل ة األميركية.

للتارو، والتركيز الّضروري على تةزيز الّشؤون الّداخلّية. حملة بايدن تتوا ق مع ا تراتيجية األمن 

(، الت  تنادي بضرورة دمج اإل تصاد    األمن القوم . هذأل اإل تراتيجّية ب سب 2017القوم  )عاذ 

الّتةديدات المزعزعة لال تقرار بالبراغماتية وليس  تامتوازن لمواجة و إلى  يادة ت الفبايدن ت تا

لة، ت تاو واشنطن إلى توجيه مبتةدة عن كلي من التقارب ونمن ال رب الباردة.    الم صّ وال قد، ب

ذ بدور أكثر ّ دد: على واشنطن أن تقوراتيج . أبرز الّتو يات    هذا طا تةا إلى الةمل اإل ت

بتكار بشكل مدروذ ومستةدف، وا تكما  دور الواليات المّت دة     يادة زيز اال اعلّية    تة

 .5ةامسالمة    تةاملةا مةو    الّتقليل من الّتةرض للّصين الةالم، وأن تكون ذكّية

 

 ا  وز بايدن لن تتيب اال تطالعات الت  ترجّ  -

 تطالعات الّرأي الت  ان الذين لم يةد ناخبوهم يصّد ون تطارد الّديمقراطّيي 2016نتتابات اما زالت 

ُتقاذ اآلن، والت  ُتشير إلى تصّدر بايدن    واليات أ ا ية.  الّتقّدذ نفسه كان ب وزة كلينتون  بل 

حتفاظ بالقيادة، ّية الّشةبّية للّديمقراطّيين لالإلى األ ضل األر اذُتشير والنتاسج المفاجئة. عن اإلعالن 

يمكن البناء عليةا للّتمييز عتبارات الت  ين على خسارتةم لمجلس الشيوخ. اال لق الجمةوريّ مقابل 

نسبة اإل تطالعات لصالا ترامب الت  على ما  وه األو االعتبار ه :  2020و 2016نتتابات ابين 

العتبار واأشةر الفاستة أماذ منا سه.  10% على مدى 45.6الب %،  ةو لم يتتنّ 46لن تتجاوز الب يبدو

شأن  يين ال يقللون منطا، واألهم أن الديمقرمن الديمقراطيين يهالّثان  هو تةاون بايدن مع منا س

ا عاذ  ،  ةو اآلن مرّشُا بارز يةّدد  وز الّديمقراطّيين. 2016ترامب وحظوظه بالفوز كما كان  اسد 

م ّببة جماهيريّ ا أكثر من كلينتون الت  ُتةتبر وترامب من أكثر  الّثالث هو أّن شتصّية بايدن عتباراالو

 .6المرّش ين األميركّيين غير الم بوبين

 

                                                           
5 Daniel H. Rosen,The Biden-Trump China Toughfest, Rhodium Group, August 10, 2020. 
6 Domenico Montanaro, Why The 2020 Presidential Election Is Not 2016, NPR, August 8, 2020  

https://rhg.com/research/biden-trump/
https://www.npr.org/2020/08/08/900338253/why-the-2020-presidential-election-is-not-2016
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 يتةاظمأنه الذي يبدو  2020كابوذ انتتابات  -

ا، إاّل أّنةا  84نتتابات الّرسا ية فصلنا عن موعد االي بيوٍذ أو يومين. األ باب  على األرجا لن تنتة يوم 

الّطويلة لإلدالء بالّصوت وباء كورونا ومشكلة الّصفوف  ،أوال  : ةشبه المؤّكد ه  الّتالي وراء هذا الّتأخير

مليون  89هناك حوال   شنطن بو ت،جاذبة للكثيرين. إاّل أّنه ب سب   يفة وا ال تبدو  كرة وه 

األ باب  اثاني  ، مّما يسما للمزيد من الّناخبين بالّتصويت.  تراع عبر البريدى االأميركّ   ادر عل

ختراق ويمكن أن يزّور نتيجة اع عبر البريد هو و يلة  ابلة لال ترطرح أّن االلم اوالت ترامب الّداسمة 

"، على الّرغم من نتتاب مةاجمة "نظامنا اال الت  ت او ا برو يا وإيران والّصين نتتابات، متذّرع  اال

بنء عملّية إحصاء عدد األ وات  ىلإالّثالث  يةود  سببزوير. أّما التذا ألدّلة على وجود مثل هضآلة ا

األ وات كانت المدالة عبر البريد والت  ت تاو إلى جةد؛  بةد شةر من انتتابات نيويورك الّتمةيدّية، 

 الّتصويت يتغّير بفةل ما زالت ُت صى. هذأل المشكلة تنذر بما  تأت  عليه انتتابات تشرين الّثان ، 

ل جم كبير  الجاس ة، إاّل أّنه لم يتم تو ير بنية ت تّية انتتابّية    أّي والية، وهو ما  يمةد بالمقابل

 .7ر النتاسج النةاسيةصدأن ت تراع الغياب  وبالتال   يمر و ت طويل  بل من اال

 

 ن يتقدذ المنا سة بوضوحبايدونوميست: اإليكع تو ّ  -

الحتساب حظوظ كل من ترامب وبايدن من خال  نتاسج  اإحصاسي   انوميست" إطار  وإيكأطلقت مجلة "

سب نتاسج يوواال تطالعات  شكل يوم . وب  صادية وتقوذ بت ديثه ب سيا ية واال ت ذ الةوامل ال

كان بايدن يتقدذ بفارق كبير إذ كانت حظوظه بالفوز بأغلبية المجمع االنتتاب  ه   2020 آب 16

% 89% لصالا ترامب، وحظوظه ل صد أغلبية األ وات على المستوى الوطن  كانت 11% مقابل 89

تطور حظوظ المرشبب ين خال  األشببةر األخيرة ويوضببا الر ببم اآلت   ب.% لصببالا ترام2   مقابل 

 .8احيث يبدأ بايدن بتصدر السباق منذ منتصف آذار تقريب  

 

 

                                                           
7 Chris Cilliza, This 2020 nightmare scenario is looking more and more likely, CNN, August 11, 2020. 
8 https://projects.economist.com/us-2020-forecast/president 
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