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 ملّخصلا

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

لقناة فوكس نيوز المحافظة لم ترق نتائجه  استطالًع. حتى أن ايالوطن

بايدن حظوظَا بنسبة لمجلة اإليكونوميست  اإلحصائيطار اإلوقد منح  لترامب. 

 . 2020حزيران  30م بحسب مؤشرات يو% للفوز بالمجمع اإلنتخابي 89

 اعاد الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى تنظيم جوالته االنتخابية محاوًل -

إال أن تجمعه االنتخابي األول ُأصيب بنكسة  ديمقراطيبمنافسه الاللحاق 

م بسبب عدم وصول عدد الحضور للرقم المتوقع. بدوره أعلن بايدن أنه لن ينظ  

 يروس كورونا. لقاءات انتخابية بسبب ف

ن حيث يحزبييواجه ترامب مشكلة في كسب تأييد الناخبين المستقلين وغير ال -

 قابل القاعدة الصلبة المؤيدة له منضحة. ففي ميتجاوزه بايدن بنسبة وا

على اقناع المستقلين  االجمهوريين ال يبدو ترامب بحسب االستطالعات قادًر

 . عليهممن يميلون للتصويت لبايدن من باب االعتراض 

الجمهوريين مع ظهور بوادر ضعف في حظوظ مرشحيهم  تتفاقم مشاكل -

لمرشحي الحزب  اتقدًمتطالعات نتخابات مجلس الشيوخ حيث ُتظهر االسال

 قراطي. الديم

تم تسريب أنباء عن نقاشات داخل حملة ترامب حول احتمال انسحابه من  -

 ا، وقد سارع ترامب لنفي ذلك مشكًكالهزيمةمن  هناالنتخابات في حال تيق 

 .2016في صدقية االستطالعات كما في العام 

د الضحايا ال سيما في الذي يستمر في حص ،تواصل تداعيات فيروس كورونا -

ب الواليات التي تصّوت عادة للجمهوريين في الضغط على حظوظ ترام

 رت في األسابيع األخيرة. لة العرقية التي تفّجاالنتخابية، باالضافة إلى المسأ

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

أخبار ام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، ويتضمن العدد أربعة أقس، 2020 حزيرانشهر 

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

في  اقراطيين الذين ال يقومون بشي، ولكن انا أحصل على أرقام جيدة جد  إلبالغ الديم مب: آسفترا

تت كمتتا  ااالستتالعالعاا الدايليتتما تمام 

، اسالعالعاا 2016 العام حصل في

نيويورك تايمز مزيفم واستالعالعاا 

فوكس نيتو  مزحتما  تل تعالقتدون 

أنهتتتتع ستتتتيعالذرون م تتتتي  ومتتتتن 

ا حي متت االمشتتالركين لتتديهع م تتد   

 أفو ؟ ال اس يريدون القانون وال ظام واألمانا 

ترامب: األكثريم الساحقم الصامالم حّيم وبحالم جيدةا نحن س فو  بشكل كبير في  ذه االنالخابااا ال 

شخص م خفض  اعن بلدناا وجو ال ائع  و حالم   أحد يريد شخص م خفض الذكاء أن يكون مسؤوال  

 الذكاءا 

ونا وأيذوا مال اا أنا اسالحصلت على ملياراا التدوالراا متن غشّ لقد  ترامب: بايدن فشل مع الصينا

 الصين وأععيت الكثير م ه لمزارعي ا المسالهدفينا 

قراطيم في التدايل ا ة روح أميركا يع ي اصالح الديما اسالعاقراطيم تحت الالهديد عالمي  بايدن: الديم

 -ولتيس الالعامتل بتد ء -ومواجهم

حي متا الدكالاتوريين حتو  العتالعا 

، أميركتا ستالدافع عتن اأصبح رئيس  

 قراطيم في الدايل والخارجا الديم

اليوم فيديو شارك الرئيس بايدن: 

ألناس يصيحون "السلعم البيضاء" 

فتي شتارلوا فيتلا نحتن فتي معركتم علتى روح األمتم،  وقالوا أنهع "عظمتاء"ا كمتا فعتل  لتل قتبال  

 معركم س ربحها نحنا  ا ولكن ال أحد ُيخعىء،  ذه اوالرئيس ايالار طرف  

 

 بارزة انتخابية: أخبار اثانًي

 ترامب يواصل التحريض على التصويت عبر البريد -

الصتتين، الالتتديل فتتي  ااعالبتتر ترامتتب أن الالصتتويت عبتتر البريتتد يمكتتن أن يالتتيح لتتدو  يارجيتتم،  اكتتر  

حت  ارتفتا  االنالخاباا لالزوير نالائ ها من يتال  طباعتم أورام مشتابهم وواتعها قيتد الالتداو ا وُيال

بتالخو   او لتل ربع ت 2016 ائل في عد  مقدمي العلباا للالصويت عبر البريد مقارنتم بانالخابتاا 

متتن وبتتاء كورونتتا ومتتن تحشتتيد التتديموقراطيين لهتتذا الالصتتويتا فتتي المقابتتل انخفضتتت نستتبم 

ال مهوريين في طلتب الالصتويت عبتر البريتد استال ابم ل تداء ترامتب بالالصتويت متن يتال  الحضتور 
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صيا ويعّو  الديموقراطيون على  يا ة الالصويت لدى قاعدتهع االنالخابيتم متن يتال  البريتد، الشخ

 .1ى الديموقراطيينفيما ظهر ات اه لدى ال مهوريين يؤيد الالصويت عبر البريد لقعع العريق عل
 

 حملة ترامب تتعرض للخداع بحجوزات وهمية لمهرجان انتخابي -

تولستا  فتي كي  ونالد ترامتبريملرئيس األجان االنالخابي ل  شخص المهرالآ 10يحضر أكثر من لع 

ت .غع الالبا ي بأن حوالي مليون شخص ح زوا تذاكر للحضورفي واليم أوكال وما ر أن  اوتبين الحق 

الكثيرين طلبوا البعاقاا للحضور بشكل و مي للالالعب بحملم ترامب من يال  تعبيق تيل تتوكا 

: "اليستاريون والمالصتيدون علتى CNN، لتت2020ب الرئاستيم وقا  برا  بارستكا ، متدير حملتم ترامت

اإلنالرنت يعالقدون أنهع بعريقم ما أثروا على الحضور، وال يعرفون ما يالحدثون ع ه أو كيتف تعمتل 

أن جهد تيل توك قد شمل بشكل كبير المترا قين والشتباا اريترين، يبتدو أن  والظا ر ."مسيرات ا

ا  51مر ماري جو لوا، و ي جدة تبلغ من الع ا تعيش فتي فتورا  و ج بواليتم أيتوا، لعبتت  ور  عام 

وليس  -محوري ا في تش يع ال اس على  يارة موقع ترامب على اإلنالرنت، والالس يل لحضور الحدث 

وعبر حسابها في تيل توك، ياطبت ماري جو لوا نحو ألف من مالابعيهتا عبتر تيتل تتوك:  .للحضور

ا، قومتوا  19000يبلغ عد  مقاعد ا  "من م ا يريد رؤيم  ذه القاعم الالي بالكا  مليئم أو فارغم تمام 

 ا ال ائبتتم الديمقراطيتتم ألكستت درا وغتترّ  ا"بح تتز الالتتذاكر ارن واتركتتوه يقتتف بمفتتر ه علتتى المستترح

علتى  أوكاسيو كورتيز في تعليقها على مدير حملم ترامب برا  بارسكا : "لقد  ّزك المرا قتون للالتوّ 

عوك لالعالقتد بتأن مليتون حملم ترامتب متع ح تو اا الالتذكرة المزيفتم، ويتد أغرقواتيل توك الذين 

 .2ملء الساحم يال  جائحم كورونا شخص أرا وا

 

 بايدن لن ينظ م تجمعات انتخابية -

عتاا انالخابيتم بستبب ( أنته لتن يت ظع ت م2020حزيتران  يونيتو  30اليوم الثالثتاء   بايدن أعلن

ا مع م افسه ترامب، الذي عقد بالفعل ت معتاا كبيترة 19- جائحم كوفيد ، ما يشّكل تباي ا صاري 

وقا  نائب الرئيس السابق يال  جلسم أستئلم وأجوبتم نتا رة متع  .في إطار حملم إعا ة انالخابه

"برأيتي أن  تذه الصحافيين في واليم  يالوير لم اقشم مواو  الوبتاء وستبل تخفيتف انالشتاره: 

: "سأتبع أوامر األطباء، ليس من أجلي فقط اأكثر حملم غير اعاليا يم في الالاريخ الحديث"، مضيف  

ض ترامتب النالقتا اا شتديدة ويالعترّ  ا"اعتا ، و ذا يع تي أن تي لتن أنظتع ت مّ بل من أجل البال

جمع فتي العشترين متن حزيتران  يونيتو آال   في مدي م تولسا في أوكال وما ابعدما نظع ت مع  

زأ ويهت .المشاركين في  ذه الواليم ال  وبيم الالي يتز ا  فيهتا تفشتي فيتروس كورونتا المستال د

لمال مالته م زلته فتي ولمي نالتون متن  ون ت ظتيع أي ت معتاا  ترامب وفريق حملاله من بايتدن

الوبتاءا ويشتكل فريتق ترامتب  مباشرة بعد الالوقف المفاجىء لحملاله م الصف آ ار  مارس بسبب

 اأنته "يخالبتىء" تحتت األرض حيتث أقتام ستالو يو تلفزيوني ت افي القدراا الذ  يم لبايتدن مؤكتد  

 ا3واجهم مباشرةلال  ب أي م

                                                           
1 https://www.aljazeera.com/indepth/features/analysis-trump-attacks-mail-ballots-cost-republicans-200626164211817.html 

2 https://arabic.cnn.com/world/article/2020/06/22/tiktok-trump-tulsa-rally 

3 https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85- 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9/a-53930102
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-53880966
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-53880966
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86/a-53674248
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86/a-53674248
https://www.aljazeera.com/indepth/features/analysis-trump-attacks-mail-ballots-cost-republicans-200626164211817.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/analysis-trump-attacks-mail-ballots-cost-republicans-200626164211817.html
https://arabic.cnn.com/world/article/2020/06/22/tiktok-trump-tulsa-rally
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-54006134
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-54006134
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 استطالعات الرأي نتائج : اثالًث

 حزيران 30اسالعالعاا ُنشرا في   

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 Suffolk University حزيران 25-29
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1000

 مس ل
 12بايدن + %53بايدن  %41ترامب 

 نيويورك Siena College زيرانح 23-25
نايب  806

 مس ل
 25بايدن + %57بايدن  %32ترامب 

 حزيران 22-25
East Carolina 

University 

كاروالي ا 

 الشماليم

نايب  1149

 مس ل
 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب 

 حزيران 16-22
Pew Research 

Center 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  3577

 مس ل
 10بايدن + %54بايدن  %44ترامب 

 حزيران 16-22
Garin-Hart-Yang 

Research Group 
 ميزوري

نايب  800

 محالمل
 2بايدن + %48بايدن  %46ترامب 

 حزيران 28اسالعالعاا ُنشرا في 

 RMG Research حزيران 25-27
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1021

 محالمل
 8بايدن + %47بايدن  %39ترامب 

 Øptimus حزيران 23-27
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  903

 محالمل
 4بايدن + %45بايدن  %41ترامب 

 Øptimus حزيران 23-27
على المسالوى 

 الوط ي
 10بايدن + %41بايدن  %31ترامب  بالغ 999

 حزيران 25-26
Public Policy 

Polling 
 4بايدن + %49بايدن  %45ترامب  نايب 734 جورجيا

 حزيران 15-23

Susquehanna 

Polling & 

Research Inc. 

 ب سيلفانيا
نايب  715

 محالمل
 5بايدن + %46بايدن  %41ترامب 

 حزيران 27اسالعالعاا ُنشرا في 

 ويسك سون Trafalgar Group حزيران 23-25
نايب  1021

 محالمل
 1ترامب + %45بايدن  %46ترامب 

 حزيران 25اسالعالعاا ُنشرا في 

 YouGov حزيران 24-25
على المسالوى 

 لوط يا

نايب  1244

 مس ل
 8بايدن + %47بايدن  %39ترامب 

 Marist College حزيران 22-24
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1515

 مس ل
 8بايدن + %52بايدن  %44ترامب 

 HarrisX حزيران 22-23
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  951

 مس ل
 4بايدن + %43بايدن  %39ترامب 

 زيرانح 8-14
Kaiser Family 

Foundation 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1094

 مس ل
 13بايدن + %51بايدن  %38ترامب 

 Climate Nexus زيرانح 6-11
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  9087

 مس ل
 7بايدن + %48بايدن  %41ترامب 
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 حزيران 24اسالعالعاا ُنشرا في 

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 تكساس Fox News زيرانح 20-23
نايب  1001

 مس ل
 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب 

 Fox News زيرانح 20-23
كاروالي ا 

 الشماليم

نايب  1012

 مس ل
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب 

 جورجيا Fox News زيرانح 20-23
نايب  1013

 مس ل
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب 

 فلوريدا Fox News زيرانح 20-23
نايب  1010

 مس ل
 9بايدن + %49بايدن  %40ترامب 

 نيراحز 19-22

CNBC/Hart 

Research/Public 

Opinion 

Strategies 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  800

 مس ل
 9بايدن + %47بايدن  %38ترامب 

 زيرانح 17-20
Hodas & 

Associates 
 ميالشينان

نايب  600

 محالمل
 18بايدن + %56بايدن  %38ترامب 

 زيرانح 14-19
Redfield & Wilton 

Strategies 
 ويسكانسون

ب ناي 846

 محالمل
 9بايدن + %45بايدن  %36ترامب 

 يرانحز 8-18

Siena 

College/The New 

York Times 

Upshot 

كاروالي ا 

 الشماليم

نايب  653

 مس ل
 9بايدن + %49بايدن  %40ترامب 

 يرانحز 8-18

Siena 

College/The New 

York Times 

Upshot 

 فلوريدا
نايب  651

 مس ل
 6بايدن + %47بايدن  %41ترامب 

 زيرانح 14-17
Redfield & Wilton 

Strategies 

كاروالي ا 

 الشماليم

نايب  902

 محالمل
 6بايدن + %46بايدن  %40ترامب 

 زيرانح 14-17
Redfield & Wilton 

Strategies 
 أريزونا

نايب  865

 محالمل
 4بايدن + %43بايدن  %39ترامب 

 يرانحز 8-17

Siena 

College/The New 

York Times 

Upshot 

 الشينانمي
نايب  610

 مس ل
 11بايدن + %47بايدن  %36ترامب 

 زيرانح 14-16
Redfield & Wilton 

Strategies 
 ميالشينان

نايب  826

 محالمل
 11بايدن + %47بايدن  %36ترامب 

 زيرانح 14-16
Redfield & Wilton 

Strategies 
 ب سيلفانيا

نايب  1125

 محالمل
 10بايدن + %49بايدن  %39ترامب 

 زيرانح 12-16
Hodas & 

Associates 
 ويسكانسون

نايب  600

 محالمل
 16بايدن + %55بايدن  %39ترامب 

 يرانحز 8-16

Siena 

College/The New 

York Times 

Upshot 

 ب سيلفانيا
نايب  651

 مس ل
 10بايدن + %50بايدن  %40ترامب 
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 حزيران 24اسالعالعاا ُنشرا في 

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 زيرانح 8-16

Siena 

College/The 

New York Times 

Upshot 

 أريزونا
نايب  650

 مس ل
 7بايدن + %48بايدن  %41ترامب 

 حزيران 14-15
Redfield & Wilton 

Strategies 
 فلوريدا

نايب  1079

 محالمل
 4بايدن + %45بايدن  %41ترامب 

 زيرانح 8-15

Siena 

College/The 

New York Times 

Upshot 

 ويسكانسون
نايب  655

 مس ل
 11بايدن + %49بايدن  %38ترامب 

 زيرانح 8-11
Hodas & 

Associates 
 ب سيلفانيا

نايب  600

 محالمل
 12بايدن + %54بايدن  %42ترامب 

 حزيران 23اسالعالعاا ُنشرا في 

 حزيران 23
Data for 

Progress 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  721

 مس ل
 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب 

 حزيران 23
Data for 

Progress 

لمسالوى على ا

 الوط ي
 9بايدن + %52بايدن  %43ترامب  بالغ 811

 حزيران 22-23
Public Policy 

Polling 

كاروالي ا 

 الشماليم
 2بايدن + %48بايدن  %46ترامب  نايب 1157

 Ipsos حزيران 22-23
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  934

 مس ل
 10بايدن + %47بايدن  %37ترامب 

 Ipsos حزيران 22-23
سالوى على الم

 الوط ي
 9بايدن + %43بايدن  %34ترامب  بالغ 1115

 YouGov حزيران 21-22
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1230

 مس ل
 8بايدن + %49بايدن  %41ترامب 

 حزيران 18-22
Quinnipiac 

University 
 أو ايو

نايب  1139

 مس ل
 1بايدن + %46بايدن  %45ترامب 

 حزيران 17-22

Siena 

College/The 

New York Times 

Upshot 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1337

 مس ل
 14بايدن + %50بايدن  %36ترامب 

 Morning Consult حزيران 15-21
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  30942

 مس ل
 8بايدن + %47بايدن  %39ترامب 

 حزيران 14-18
Marquette Law 

School 
 ويسكانسون

نايب  805

 مس ل
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب 
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 حزيران 22اسالعالعاا ُنشرا في 

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 حزيران 19-20
Public Policy 

Polling 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1013

 مس ل
 9بايدن + %52بايدن  %43ترامب 

 حزيران 19-20
Public Policy 

Polling 
 2ترامب + %46بايدن  %48ترامب  نايب 907 تاكساس

 Climate Nexus نيسان 3-7
وى على المسال

 الوط ي

نايب  3168

 مس ل
 6بايدن + %47بايدن  %41ترامب 

 Climate Nexus نيسان 3-7
على المسالوى 

 الوط ي
 5بايدن + %42بايدن  %37ترامب  بالغ 3932

 رآ ا 24-29
Marquette Law 

School 
 ويسكانسون

نايب  556

 محالمل
 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب 

 طشبا 19-23
Marquette Law 

School 
 ويسكانسون

نايب  686

 محالمل
 1بايدن + %48بايدن  %47ترامب 

 حزيران 21اسالعالعاا ُنشرا في 

 Harris Poll حزيران 17-18
على المسالوى 

 الوط ي
 12بايدن + %56بايدن  %44ترامب  -

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 ميالشينان Trafalgar Group حزيران 16-18
نايب  1101

 محالمل
 1بايدن + %46بايدن  %45ترامب 

 Echelon Insights انرحزي 12-16
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1000

 محالمل
 8بايدن + %50بايدن  %42ترامب 

 Echelon Insights رأيا 18-20
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1000

 محالمل
 9بايدن + %51بايدن  %42ترامب 

 أالباما FM3 Research رأيا 14-18
نايب  601

 محالمل
 14ترامب + %39بايدن  %53ترامب 

 حزيران 19اسالعالعاا ُنشرا في 

 مي يسوتا Gravis Marketing حزيران 19
نايب  600

 مس ل
 16بايدن + %58بايدن  %42ترامب 

 SurveyMonkey حزيران 12-16
على المسالوى 

 الوط ي
 10بايدن + %53بايدن  %43ترامب  بالغ 5666

 حزيران 18اسالعالعاا ُنشرا في 

 Gravis Marketing حزيران 17
اروالي ا ك

 الشماليم

نايب  631

 مس ل
 3ترامب + %43بايدن  %46ترامب 
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 حزيران 17اسالعالعاا ُنشرا في 

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 حزيران 13-16
Saint Anselm 

College 
 نيو امبشير

نايب  1072

 مس ل
 7بايدن + %49بايدن  %42ترامب 

 Fox News حزيران 13-16
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1343

 مس ل
 12بايدن + %50بايدن  %38ترامب 

 Øptimus زيرانح 9-16
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  686

 محالمل
 6بايدن + %50بايدن  %44ترامب 

 Øptimus زيرانح 9-16
على المسالوى 

 الوط ي
 5بايدن + %42بايدن  %37ترامب  بالغ 783

 ك الاكي Civiqs حزيران 13-15
نايب  898

 مس ل
 20ترامب + %37بايدن  %57ترامب 

 زيرانح 11-15
Quinnipiac 

University 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1332

 مس ل
 8بايدن + %49بايدن  %41ترامب 

 10-أيار 28

 حزيران

Democracy Fund 

+ UCLA 

Nationscape 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  10601

 مس ل
 11بايدن + %50بايدن  %39ترامب 

 يوتا Y2 Analytics أيار 9-15
نايب  1078

 محالمل
 10ترامب + %38بايدن  %48امب تر

 حزيران 16اسالعالعاا ُنشرا في 

 YouGov حزيران 14-16
على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1160

 مس ل
 9بايدن + %50بايدن  %41ترامب 

 Ipsos حزيران 10-16
على المسالوى 

 الوط ي
 10بايدن + %43بايدن  %33ترامب  بالغ 4426

 Ipsos حزيران 10-16
على المسالوى 

 ط يالو

نايب  3768

 مس ل
 13بايدن + %48بايدن  %35ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 
 أريزونا

نايب  201

 محالمل
 1بايدن + %45بايدن  %44ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 

كاروالي ا 

 الشماليم

نايب  378

 محالمل
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 
 الشينانمي

نايب  353

 محالمل
 2بايدن + %47بايدن  %45ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 
 ويسكانسون

نايب  231

 محالمل
 4بايدن + %48بايدن  %44ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 
 ب سيلفانيا

نايب  491

 محالمل
 3بايدن + %49بايدن  %46ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 
 افلوريد

نايب  713

 محالمل
 7بايدن + %50بايدن  %43ترامب 

 حزيران 12-14
Change 

Research 

على المسالوى 

 الوط ي

نايب  1250

 محالمل
 10بايدن + %51بايدن  %41ترامب 
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 حزيران 15اسالعالعاا ُنشرا في 

تاريخ أيذ 

 العي م
 ال الي م عي م االسالعال  الواليم ال هم المسالعِلعم

صافي 

 ال الي م

 أريزونا Civiqs حزيران 13-15
نايب  1368

 مس ل
 4بايدن + %49بايدن  %45ترامب 

 انرحزي 12-13
Public Policy 

Polling 
 2بايدن + %48بايدن  %46ترامب  نايب 661 جورجيا

 حزيران 12-13
Public Policy 

Polling 
 14بايدن + %53بايدن  %39ترامب  نايب 740 نيوميكسيكو

 ميالشينان TIPP زيرانح 9-12
نايب  859

 محالمل
 13بايدن + %51بايدن  %38ترامب 

 ميالشينان TIPP زيرانح 9-12
نايب  907

 مس ل
 13بايدن + %50بايدن  %37ترامب 

 فلوريدا TIPP زيرانح 9-11
نايب  875

 محالمل
 11بايدن + %51بايدن  %40ترامب 

 فلوريدا TIPP زيرانح 9-11
نايب  910

 محالمل
 10بايدن + %50بايدن  %40ترامب 

 5-أيار 21

 حزيران
NORC 

على المسالوى 

 الوط ي
 8بايدن + %40بايدن  %32ترامب  بالغ 3504

 انحزير 2-4

Millsaps 

College/Chism 

Strategies 

 ميسيسيبي
نايب  568

 محالمل
 9ترامب + %41بايدن  %50ترامب 

 4-أيار 31

 حزيران
EPIC-MRA ميالشينان 

نايب  600

 محالمل
 16بايدن + %55بايدن  %39ترامب 

 

 االنتخاباتمسائل مرتبطة ب : مقاالت حولارابًع

 تحسم االنتخابات واألفضلية لبايدنالواليات المتأرجحة س -

نقتاط  4 يالري كلي الون تقدمت في اسالعالعاا الرأي على المسالوى الوط ي بمالوستط  بلحاظ أن

كان  امش الخعأ  لذلل، ط في يوم االنالخاباا نفسهنقا 8ا3، و2016قبل أربعم أشهر من انالخاباا 

إال أن األمتتر ستتيالعلب  تتامش ا 2016لفتتو  ترامتتب بانالخابتتاا  افتتي االستتالعال  عتتا ي الح تتع كافي تت

ا ارنااسالعالعاا الرأي الحاليم ليصبح ترامب مالنالائج أكبر بكثير في   يعأ  قدم 

في مالوسط اسالعالعاا الرأي في كل واليم على حدة، يالقدم بايدن حالي ا فتي واليتاا يبلتغ تعتدا  

وت ا الال متم للفتو ا صت 270صوت ا، و و أكثتر بكثيتر متن  368حوالي  م دوبيها في الم ّمع االنالخابي

ا كما فعل قبل أربتع ست واا، أومع افالراض  ن الم مع االنالخابي سيسالمر في م ح ترامب ميزة، تمام 

إال أنه من الصعب رؤيم  ذه الميزة ارن ألن بايدن يالقدم تقريب ا في كل واليم مالأرجحما ولكتن إ ا 

ن أياّلضح  القالرا  على المسالوى الوط يط انظرنا إلى مالوسط االقالرا  في كل واليم مقارنم بمالوس
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إ ا احالتدم الستبام  (ا لكتنو  رقتاء   يمقراطيتمأاء  جمهوريتم( النلبم لبايدن سواء  كانت الواليم حمر

، مما يسمح له مرة أيرى بتالفو  بأغلبيتم أصتواا ايمكن لاللل الوالياا أن ت حا  لالرامب م د    العام

 .4الالصويت الشعبي على المسالوى الوط يالم مع االنالخابيم، حالى لو فا  بايدن ب

  

 االجمهوريون قد يخسرون مجلس الشيوخ أيًض -

من يال  انحيا  ع بشكل وثيق لالرامب، يخاطر جمهوريين مرشحون لعضويم م لس الشيوخ بأن 

يكون مصير ع كالمصير الذي يمكن أن ي الظر الرئيسا فقد أظهر اسالعال  صحيفم نيويورك تايمز 

م مرّشحي الديمقراطيين على مرّشحي ال مهوريين النالخاباا م لس الشيوخ في وكليم سيي ا تقدّ 

والياا أريزونا وميالشينان وكاروالي ا الشماليم وآيوا الالي كانت مضمونم في ما مضى لل مهوريين، 

فيما ُيعاَلَبر مصير مرشحي ال مهوريين في والياَلي ماين وكولورا و على المحل، األمر الذي يع ي أّن 

إلى جانب م لس  –غلبيم في م لس الشيوخ سالعاعوا تحسين حظوظهع بانالزا  األيمقراطيين االد

مع تد ور شعبيم ترامب وانعكاس  لل على حظوظ مرشحي الحزا ال مهوري  –ال واا المضمون 

 .5الشيوخم لس لعضويم 

  

 ترامب بحاجة الستقطاب الناخبين المستقلين -

للفو  في االنالخاباا الرئاسيما  ابد  أري لالرامب ليست كافيم حزا ال مهوالكاللم الصلبم لل  ععإن 

مواقف موجهم ل يل راا بفم ذ وصوله إلى البيت األبيض  أا ترامب على اتخا  سياساا واإل الء 

 اواسع   االقاعدة الصلبم من ال مهوريين مع ت ا ل تام لل ايبين المسالقلينا  ذا األمر م حه  عم  

 ة  د  ال مهوريين ولكن على حساا ال ايبين المالر  ين ممن  ع عا  ايل الاليار المحاف  لدى

% فقط من أصواا 29ساءا وبحسب اسالعال  للرأي نا  ترامب للمرشحين الرئاسيين والرؤ

بايدن لدى  ذه الفئما وبحسب  ما نالهنقعم م 18 تالمسالقلين وغير المالحزبين، و ي نسبم أقل ب

س لين لع يحسموا قرار الالصويت بعد ولكن يبدون وجهاا % من ال ايبين الم9االسالعال    اك 

العو ة للسبام  ترامب وإ ا أرا نظر سلبيم ت اه أ اء ترامب في مواجهم الوباء والمسألم العرقيما 

فهو بحاجم لكسب مزيد من األصواا لدى المسالقلين والمالر  ين ولذا يعرح ترامب أن تالمحور 

  .6لحزا ال مهوريالحملم االنالخابيم حوله وليس حو  ا

 

 

                                                           
4 https://fivethirtyeight.com/features/why-bidens-polling-lead-is-different-from-clintons-in-2016/ 

5 https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-nyt-new-york-times-poll-us-senate-races-

20200625-p6efqsnnlrfxrdouyykxxldhyy-story.html 
6 https://www.nytimes.com/2020/06/29/us/politics/trump-swing-

voters.html? fbclid=IwAR22tV2MOAfyIm5zIYFhljuBOSnw9WBHprGetwbVTYkJ1-9Yr01X_fiROac 

https://fivethirtyeight.com/features/why-bidens-polling-lead-is-different-from-clintons-in-2016/
https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-nyt-new-york-times-poll-us-senate-races-20200625-p6efqsnnlrfxrdouyykxxldhyy-story.html
https://www.chicagotribune.com/election-2020/ct-nw-nyt-new-york-times-poll-us-senate-races-20200625-p6efqsnnlrfxrdouyykxxldhyy-story.html
https://www.nytimes.com/2020/06/29/us/politics/trump-swing-voters.html?fbclid=IwAR22tV2MOAfyIm5zIYFhljuBOSnw9WBHprGetwbVTYkJ1-9Yr01X_fiROac
https://www.nytimes.com/2020/06/29/us/politics/trump-swing-voters.html?fbclid=IwAR22tV2MOAfyIm5zIYFhljuBOSnw9WBHprGetwbVTYkJ1-9Yr01X_fiROac
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 ن يتقدم المنافسة بوضوحبايدونوميست: اإليكع توق  -

الحالساا حظوظ كل من ترامب وبايدن من يال  نالائج  اإحصائي   انوميست" إطار  وأطلقت م لم "إيك

العوامل السياسيم واالقالصا يم وتقوم بالحديثه بشكل يوميا وبحسب نالائج يوم واالسالعالعاا 

دن يالقدم بفارم كبير إ  كانت حظوظه بالفو  بأغلبيم الم مع االنالخابي كان باي 2020 حزيران 30

% لصالح ترامب، وحظوظه لحصد أغلبيم األصواا على المسالوى الوط ي كانت 11% مقابل 89 ي 

تعور حظوظ المرشحين يال  األشهر ويواح الرسع ارتي  % لصالح ترامبا2% في مقابل 98

 .7السبام م ذ م الصف آ ار تقريب  األييرة حيث يبدأ بايدن بالصدر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



