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 2020اإلنتخابات الرئاسية األميركية  اتمؤشر 

  يار (أ10  -1) 
 

  2020مؤشرات اإلنتخابات الرئاسية األميركية  سلسلة دورية مؤقتة تتابع  

 
    

   

 ملّخصال

 

في حظوظ ترامب االنتخابية لصالح  استطالعات الرأي في العموم ُتبرز تراجًعإ -

الواليات المتأرجحة وذلك بفعل أداء ترامب في  يوال سيما فبادين جو 

بشكل خاص التعامل مع وباء كورونا بشكل رئيسي. وتتراجع شعبية ترامب 

 ات وكبار السن. مالمتعّلالعامالت و لدى شريحتي النساء البيض

تأجيل االنتخابات وخاصة أن هذا القرار من صالحيات  امن المستبعد جًد -

الرئيس كما أنه حتى مع فرض تأجيل االنتخابات سيكون الكونغرس وليس 

كانون  20بحسب الدستور على مغادرة البيت األبيض بحلول  اترامب مجبًر

 .2021الثاني 

ة واسعة لنشر أخبار سلبية حول طالق حملة دعائيالجمهوريون يقررون إ -

ج مه في استطالعات الرأي وذلك بدل التركيز على التروييقاف تقّددن إليبا

 لترامب. 

شتداد الصراع القانوني حول إقرار التصويت من خالل البريد في كل إ -

قراطيون ويرفضه ء كورونا، وهو مقترح يؤيده الديمالواليات بسبب وبا

الجمهوريون إذ أن هذا النوع من التصويت يتيح لألميركيين غير البيض 

يصوتون للحزب  االمشاركة بكثافة أعلى في االنتخابات وهؤالء غالًب

 قراطي. مالدي

 

األول من شهر  ثلثنتخابات الرئاسية األميركية للما يلي أبرز المؤشرات عن اال في

، ويتضمن العدد أربعة أقسام: أبرز تصريحات ترامب وبايدن، وأخبار 2020أيار 

ونتائج استطالعات الرأي ونبذة عن مقاالت حول مسائل مهمة  ،انتخابية بارزة

 نتخابات.مرتبطة باال
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ا:امواقفاالمرشحينأوًلا

 السفارةافياالقدساالمحتلة:بايدناوإبقاءا -

تعهداالمرشحاالديمقراطيالنتخاباتاالرئاسةااألميركيةاجوابايدنابإبقااءاسافارةابا فيافايا

للوليااتاالمتحادة،ااافياموقعهااالجديدافياالقدساالمحتلة،اإذاامااانتخا ارئيًساا"إسرائيل"

إعااافةافااتحاالقة االيةااألميركيااةافااياالقاادساالهاارقيةاوبااك اجهااوفا بقاااءا االااوكااكل 

عناأساف اللخطاوةاالتاياأقادياعليهاااتراما ابةقالاابايدنللتطبيق.اوأعربااالدولتيناقابً ا

السفارةامناتلاأبي ،اوقا اإناالسفارةا"مااكانايةبغياأناُتةقلامنامكانها"اقبالاالتولالا

ط.اوأضافابايدناخا  ا فالالجمالاالتبرعااتاأقاي اعباراإلىااتفاقاس يافياالهرقااألوس

ا.1لاأبي "ا نترنتا"أمااوقدا  لاذل افأناالناأعيداالسفارةاإلىات

ا

اترام ايةفيانيت اتأجيلاالنتخابات: -

نيةالتأجيلاالنتخاباتابساب افياروساكورونااااةأياالماضيانفىاترام افيامةت فانيسان

فياتغيياراااقراطيين.اوقا :اأناال اأفكرامطلقًامناالديمألقاويلامجرفابروباغةدااتل اااامعتبرًا

موعداالنتخابات،الماذااقداأقاوياباكل اااللالاناماناتهارينااللااني،اإنا ارقا اجياد.الاأنااا

يحااو اتأجيالاالنتخابااتابايادناباأناتراما اااعلىات ريحالاافًاأتطللال نتخابات".اوذل ار

يوناهاكياقراطاايمكة االفوز.اوي ّوباالاديم لهألنهااالطريقةاالو يدةاالتيايظناأن امناخ

اللقبو ابتعمي االت ويتاعبراالبريد.ااالتهاماتاضداترام الدفع 

 

اانتخابية:اأخبارااثانيًا

اتهمةاتحرشابوج ابايدن: -

فايامجلاااالهايو ،اااتهمتاتااراارياد،االموةفاةاالساابقةالاددابايادناعةادمااكااناع اوًاا

تافااياالتاسااعةا،اعةاادمااكاناااعاًمااا27المرّشااحاالرئاسااياالااديمقراطيابااالتحرشابهااااقباالا

قاالرئاسااياوالخ ااو امااناالسااباابالنسااحابوطالبااتاريااداباياادناا.والعهاارينامااناعمرهااا

ارفابايدنابةفياالاته االمةساوبةاإليا ابهاكلاقااطلاخا  امقابلاةاتلف يونياة.للمحاسبة.او

لاريدامكتا امحامااةامعاروفاملّاويُاا".اعامًاا27فالماذااتت اإثارةاكلاهكاابعدالاأعر":اولّرح

ساتغ  االق اةاللتهاكي اويحااو اتراما اإ.ا2016بتمويلاالحملةاالنتخابيةالتراما اعاايا

وقاا اتراما اخا  امقابلاةالتهامااتام يفاةاكهاكي.اااسابقًاهواببايدناوالتككيراأن اتعرضا

إنهااامهاكلت ،ا»وأضاافاا.«خار او اارباالتهاايبايادن:اأأوفافقطاأناأقو الجاوا»ة:اإذاعي

                                                           
1 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%ا 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7
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إلاىاأنا ااا،امهايرًا«،اعلي انفي اياأف لاأناأواج اأواأناأنفي.اإذاال ايكنااألمرالحيحًالكةّا

يبادواأنهاااتتمتالاشاهدُتاتارااو»وأضاف:اا.«ضحيةااتهاماتام يفةاكهكيالامعةىالها»كانا

ا.«بم داقيةاكبيرة

 
 االت ويتاعبراالبريدابهأنانقسايا -

باراانطلقتا م تاعلىاشبكاتاالتواللافياالولياتاالمتحدفاتهاك ابعملياةاالت اويتاع

قراطيونابسب اانتهاراوباءاكورونا.اويعملاأن اراترام اعلاىاالبريداالتيايدعواإليهااالديم

الماامامرةاعبااراا نترنااتاظرياااتانهااران

ترّو ابأناالدعوةالهكااالت ويتاتهادفا

والت ع ابالةتائجااالنتخاباتت ويراإلىا

غيااابااألفلااةاعااناوجااوفااماانابااالرغ 

ع قاااةابااايناالت اااويتاعباااراالبريااادا

والت وياار.او تااىااليااوياهةااا اخماااا

قاهاااكااوليااااتاأميركياااةافقاااطاتطّبااا

هاكيااوتهادفوقتاكليرالباقياالولياتالحس اقرارهاافاياهاكااالهاأن.االكاال ايتبقالةظايا

بريااداإمااااأناتكااوناذريعااةالاااتأجيلاالنتخاباااتاأواللتهااكي االحملااةاضااداالت ااويتاعبااراال

.اوقااداخ اا اأواإعاقااةاتعمااي االتجربااةاعلااىاكافااةاالولياااتابةتائجهاااافاايامر لااةال قااة

مليون$اللولياتالتع ي انظاياالت ويتاعبراالبريداوذلا اماناضامناا400الكونغرسامبلغا

تااداعياتافيااروساكورونااا.ااتريليااونافولراالمخ  ااةالمواجهااةا2.2ا  مااةاالتحفياا ابقيمااة

قراطيينافاياتعماي االنتخااباعباراالبريادافاياكالاالولياات،ازافتاديمولمواجهةاجهاوفاالا

امليونافولر.اا20اللجةةاالنتخابيةاللح باالجمهورياالمي انيةاالقانونيةاللحملةاإلىا

 قراطيين:ضىافاخلاالحملةاالنتخابيةاللديمفو -

نتخابااتاالرئاسايةامايا ابلاومبر اعاناففالاالرواتا الإلالمرشحاالديمقراطياالسابقاتوّقفا

دالها افاياتعّهااقاداأنا اكاانماناللعاملينافيا ملت ابعداانسحاب ال االحابايادناباالرغ ا

يةالاتساميةاالحا باالبدايةاأن اسيستمرافيامةحه االروات ا تىاموعداالنتخاباتاولوالا ا

يحااولونااالاكينقراطييناالاديملمسألةابعضاالفوضىافايا ملاةايراهكيااقراطي.اوتلالديم

رااعتراضااتابهاأناكفااءةااستيعاباهملءافيا ملةاالح باوتأميناروات اله اوهواأمرايليا

مجااالتاأخاارداملاالاالدعايااةاعلااىاشاابكةالأناا اماانااألف االاتااوفيراتلاا االمبااالغاهااملءاأوا

 يوتيوب.ا
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 فخو اأوبامااعلىاخطاالمواجهةاملاترام  -

سقاطاالفعاءاتاوالم  قةاالق اائيةاإالمدعياالعاياويليايابارايحاو اترام االستفافةامناقرارا

الجةارا امايكالافلاينابتهماةاالكاكباعلاىامكتا ااتا ألمناالقوميااألو افاياإفاربحقامستهاراا

بعادااالنتقاليةل الحاجهاتاروسيةاخ  االفترةاالتحقيقاتاالفيدراليابخ وصاالتواللاوالعملا

.اعقاا الاادوراقاارارابااار،اأطلااقاتراماا اوساا ا2016اياةاعاايلاادورانتااائجاالنتخاباااتاالرئاساا

#ObamaGateووترغيااتضاضاامنامساااعي ال ااربام ااداقيةاا–)علااىاغااراراف اايحةانيكسااوناا

الديمقراطيينابدعودااخت قه اأفلةالإلطا ةابفلين،التقلي اتقّديابايدناعلي افيااستط عاتا

بخ اوصاق ايةافلاين،الاّرحاالرأي.ابالت امناملاهجوياترام اعلىاالديمقراطيينابعداالتفاعلا

إفارةاتراما اعلاىاخلفياةافهالهاابالتعااطيامالاااالرئيااالسابقابارا اأوبامااللمرةااألولىامةتقدًا

انتقاافاتاارفاتراما ارفا مناجهتأفاءهاابالفوضوياوالكارثي.اااأزمةاتفهياجائحةاكورونااوالفًا

اتقداسلف .أّن االرئياااألميركيااألو االكيايةااأوباماال او فارت امعتبرًا

ا

ابينحسدنايحهداالدع امناالمرشحيناالديمقراطييناالمةباي -

اقبلاأشهر،ا ضمنامسارا  و ابايدناعلىاتأييداكلاالمرشحيناالديمقراطييناالكيناانسحبوا

ابالةسبةالحملت االنتخابيةاا نترنتيتابلاإجراءامقاب تاملامرشحيناسابقيناعبرا اكاناأهّمها ،

ا افي اساندرز ابيرني امل اأجراها االتي اتأييدياا12تل  اساندرز افيها اأعلن اوالتي االفائت، نيسان

تأييداساندرزاااإسقاطاترام افياالنتخاباتاالقافمة.ابدوريارفابايدناشاكرًالبايدنابهدفاالكاملا

التعاونامع الياافقطافيامر لةاالحملةاالنتخابيةابلافيامر لةاالحك .اوفياااستمرارااومتمةيًا

اإعافةا ابايدنا ديل اعناالطبقةاالوسطىاوضرورة ايونغارّك  مقابلةاملاالمرشحاالسابقاأندرو

افياعهداترام .اا–وفقاولف اا–اُفّمرالكيااوالقت افانتهاافياالمجتملامكاتع ي 

ا

ا

ا

ا
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ا2020:ااستط عاتاالرأيافيااألسبو ااألو امناأيارااثاللًا

 

اأيارا11استط عاتانهرتافيا

االةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ
لافيا

االةتيجة

اأيارا8-9
Redfield & Wilton 

Strategies 

المستوداعلىا

 الوطةي

ناخ اا1500

امحتمل

ترام ا

ا44%

بايدنا

ا52%
ا8بايدنا+

اأيارا7-9

Scott 

Rasmussen/RMG 

Research 

المستوداعلىا

االوطةي

ناخ اا1200

امسجل

ترام ا

ا38%

بايدنا

ا44%
ا6بايدنا+

 

 

اأيارا7استط عاتانهرتافيا

الافياالةتيجةاالةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ

اماساتهوستا Emerson Collegeاأيارا5-6
ناخ اا740

امسجل

ترام ا

ا33%

بايدنا

ا67%
ا34بايدنا+

اأيارا4-5
YouGov/Yahoo 

News 

المستوداعلىا

االوطةي

ااًاناخبا1224

امسج ًا

ترام ا

ا42%

بايدنا

ا45%
ا3بايدنا+

ا-نيسانا28

اأيارا5

Firehouse 

Strategies/Øptimusا

المستوداعلىا

االوطةي
امحتم ًاااًاناخبا758

ترام ا

ا45%

بايدنا

ا51%
ا7بايدنا+

ا-نيسانا28

اأيارا5

Firehouse 

Strategies/Øptimusا

المستوداعلىا

االوطةي
ااًابالغا880

ترام ا

ا35%

بايدنا

ا40%
ا5بايدنا+

ا-نيسانا27

اأيارا1

University of 

Massachusetts 

Lowellا

اماساتهوستا
ااًاناخبا1000

امسج ًا

ترام ا

ا30%

بايدنا

ا58%
ا28بايدنا+
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اأيارا5استط عاتانهرتافيا

الافياالةتيجةاالةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ

 Ipsos/Reutersاأيارا4-5
المستوداعلىا

 الوطةي
ااًابالغا1215

ترام ا

ا38%

بايدنا

ا39%
ا1بايدنا+

اYouGovاأيارا3-5
المستوداعلىا

االوطةي
امسج ًاااًاناخبا1209

ترام ا

ا42%

بايدنا

ا46%
ا4بايدنا+

اCiviqsاأيارا2-5
المستوداعلىا

 الوطةي
ااًابالغا1546

ترام ا

ا44%

بايدنا

ا47%
ا3بايدنا+

ا-نيسانا30

اأيارا4

Quinnipiac 

Universityا
امسج ااًاناخبا945اتكونيتك

ترام ا

ا33%

بايدنا

ا56%
ا23بايدنا+

اأيارا1-3
Change 

Research/CNBC 

المستوداعلىا

االوطةي
امحتم ًاااًاناخبا1489

ترام ا

ا44%

بايدنا

ا47%
ا3بايدنا+

ا-نيسانا30

اأيارا4

Monmouth 

University 

المستوداعلىا

االوطةي
امسج ًاااًاناخبا739

ترام ا

ا41%

بايدنا

ا50%
ا9بايدنا+

 

ا

اأيارا4استط عاتانهرتافيا

الافياالةتيجةاالةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ

 Civiqsاأيارا2-4
كاروليةاا

االهمالية

ااًاناخبا1362

امسج ًا

ترام ا

ا46%

بايدنا

ا49%
ا3بايدنا+

ا-نيسانا30

اأيارا2
RMG Researchا

المستوداعلىا

االوطةي

ااًاناخبا1200

امسج 

ترام ا

ا39%

بايدنا

ا46%
ا7بايدنا+

انيسانا10-27

Montana State 

University 

Bozeman/Universi

ty of Denverا

امونتانا
ااًاناخبا459

امحتم ًا

ترام ا

ا45%

بايدنا

ا40%
ا5ترام ا+

انيسانا10-19

Montana State 

University 

Bozeman/Universi

ty of Denverا

اكولورافو
ااًاناخبا380

امسج ًا

ترام ا

ا35%

بايدنا

ا53%
ا18بايدنا+

 

 

 

ا
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اأيارا3استط عاتانهرتافيا

الافياالةتيجةاالةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ

ا-نيسانا27

اأيارا3
Morning Consult 

المستوداعلىا

 الوطةي

ااناخبا31,117

امسج ًا

ترام ا

ا42%

بايدنا

ا46%
ا4بايدنا+

ا-نيسانا25

اأيارا2

Firehouse 

Strategies/Øptimusا

المستوداعلىا

االوطةي
امحتم ًاااًاناخبا765

ترام ا

ا45%

بايدنا

ا50%
ا5بايدنا+

ا-نيسانا25

اأيارا2

Firehouse 

Strategies/Øptimusا

المستوداعلىا

 الوطةي
ااًابالغا885

ترام ا

ا35%

بايدنا

ا39%
ا4بايدنا+

ا-نيسانا30

اأيارا1

Public Policy 

Pollingا
ااًاناخبا1222اآيوا

ترام ا

ا48%

بايدنا

ا46%
ا2ترام ا+

ا

اأيارا2استط عاتانهرتافيا

االةتيجةاالستط  اعيةةاالوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ
لافيا

االةتيجة

ا-نيسانا28

اأيارا1
YouGov 

المستوداعلىا

 الوطةي
امحتم ًاااًاناخبا1671

ترام ا

ا43%

بايدنا

ا49%
ا6بايدنا+

 

اأيارا1استط عاتانهرتافيا

االةتيجةاعيةةاالستط  االوليةاالجهةاالمستطِلعةاالتاريخ
لافيا

االةتيجة

انيسانا18-27
University of 

Texas at Tyler 
امسج ًاااًاناخبا1183 تكساس

ترام ا

ا43%

بايدنا

ا43%
اتعاف 

 

 

االنتخابات:امقالتا و اارابعًا

 بيداالرئيااتسلطةاتعديلاموعداالنتخاباتاليس -

سلطةاتعاديلاموعاداالنتخابااتاالرئاسايةابحسا االدساتورااألميركايامةاطاةاباالكونغرسا

لاارئيااساالطةاتحديااداموعااداوأماااكناضااالرئيا.افااالكونغرسايمكااناأنايفااوّابااولااياا

ايمجلسااماناخ  اتغييراالقانون،اولكنايجا اأنايوافاقاكاً اامنوطريقةاإجراءاالنتخاباتا

وزوناعلااىامجلااااالهاايو افيمااااالةااواباوالهاايو اعلااىاذلاا .اتراماا اوالجمهوريااونايحاا

قراطيينايسيطروناعلىامجلااالةواباوه ايعارضوناالتأجيالامااايعةاياأناا تماا االديم

عهارينايعاف اال فر.او تىالواأّجلاترام اوالكونغرساموعداالنتخابااتافالتعاديلاالاذل 
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مناالساةةاالرابعاةالولياةاانيكانونااللاا20لدورةاالرئاسيةافياللدستورايحدفامهلةاانتهاءاا

ترام ا تىاذل االتاريخافعلي امغافرةااانتخاباعافة،اوهكااماايعةياأن اإنال ايجراإالرئيا

وجا اتقادي ااقتاراحابأكلرياةااللللايناماناوتعديلاهكااالهرطاالدساتوريايابيض.البيتااأل

قاراالةواباوالهيو اأوااتفاقيةافستوريةايدعوالهااثللياالجس االتهريعياو يةهااايُاايمجلس

تعديلاجديداللدستورابأكلريةاث ثةاأربا االجس االتهريعي،اوهكااكل ايجا اأنايات اقبالا

اا.12022كانونااللانيا

 

 ستطلقا مايةافعايةاسلبيةاضدابايدنا ملةاترام  -

ةلاتراجلاأرقام افيااستط عاتاالرأيابفعلاأفائ افيامواجهةافيروساكورونا،ايبدوافياا

أفاءاتراما اإلاىااعانالنتخابااتاعلاىاأنهااااساتفتاءااأنا ملةاترام اساتتحو اماناتقادي 

فولراا يينم10لكل امناالمقرراتخ ي االجمهورييناوبايدن.اسباقال ختيارابيناترام ا

.اوا ادةاماناهاكياضادابايادنانترناتقةاواتاالباناوالكابالاوا الحملةاإع ناتاوطةياةافاي

ملاأنهاام دراالوباء.اوقداأعلناا"تدليلها"نحيازالل يناوالحم تاانطلقتاباتهايابافينابا 

مديرا ملةاتراما ابارافابارساكيلاعباراتاويتراأنا ا"خا  اأيااياساةبدأاباإط قاالةااراللمارةا

فايا ملاةاتراما ،اويادعوامخت اونااانعطافة انحوامواجهةابايدناُيعّداى".اهكااالتحوّااألول

ُتاوّفرا ةاومة ابطةاوعلاىامرا الاونامرّكايدانتخابيوناجمهوريوناأناتكوناالحملةاضدابا

.اويبادواأناالحملاةاضادابايادناساترّك اعلاىاالهااالموارفاالتياتتيحاللرسالةاأناتحقاقاخرًقا

،اولااحت ا2009إبةاا افااياأوكرانيااا،اوفوريافاايااألزمااةاالماليااةاع قتاا ابال ااين،اولاافقاتا

نالماااالعقلية.اإلاأناهةا امقاربةاأخردالدداالجمهورييناتوليابتأجيلاالحملةاضاداباياد

والتركي ابد اذل اعلىامواجهةافياروساا2020قراطيافياآبابعداتسميت امناالح باالديم

الق ااءاعليا اقبالااإلاىنااآلناقداتمفياديالرأيايحّكرامناأناالحملةاعلىاباكورونا.اوهكاا

المساارعةاإلاىاالحملاةاضادااأنامااقدايدفلابمرشاحاآخاراإلاىاالواجهاة.الكانايبادوتسميت ا

بايدنامرتبطةابةتائجاالستط عاتالاسيماافياالولياتاالمتأرجحةاوالتيابدأتاتميلاضادا

ا.3ترام 

 

                                                           
2 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/explained-donald-trump-delay-2020-election-200428195510188.html 

3 https://www.politico.com/news/2020/05/07/trump-campaign-to-unload-on-biden-with-negative-ad-

onslaught-242976 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/explained-donald-trump-delay-2020-election-200428195510188.html
https://www.politico.com/news/2020/05/07/trump-campaign-to-unload-on-biden-with-negative-ad-onslaught-242976
https://www.politico.com/news/2020/05/07/trump-campaign-to-unload-on-biden-with-negative-ad-onslaught-242976
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اعناترام ااالت ويتابعيدًاااتجاهاتتحّو افيااا-ا

أناالنتخاباتااألميركيةاالمقبلةاسُتحدفااإيمانويلاكبيراموةفياإفارةاأوباماااألولى ارأدارايا

الخبااراءااكل ايريادثااراكوروناا،اولالغ ا ابالابالتعااطفانتيجااةاتاداعياتاآنتيجتهااالاياابا

بعافاترام اعاناالوقا اةاالتاياقافتا اإلاىاالفاوزافاياإاا ستراتيجيونافياالح باالجمهوري

إيمانويلاأناالعديدامناأولئ االكيناانطلىاعليه ااستعراضاتراما ااالدورةااألولى.اويهير

سئمواامة ااآلناوخالةاالةساء.اويستد ابأنانسبةاالتأييدالترام الدداالةاخباتاا2016عايا

نقاطااليويافقط.اكماااا8إلىاا2016نقطةاعاياا27منااتمناالطبقةاالعاملةاالبي اءاتراجع

قراطيينافاياانتخابااتاالكاونغرساتيالاّوتناللاديمءاالجامعيااتااللاواارتفعتانسابةاالةساا

ليساتاشخ ايةا.اويمكاداإيمانويالاأنا ا2018%اعاايا59إلىاا2012%اعايا46الة فيةامنا

القارارات املالااسياسااا،ابلاأيً افحس اترام او دهااالتيايكرههااالةاخبونابهكلامت ايد

اياةاال احيةابأساعاراالحدوفاوجهوفيا لغاءاقانوناالرعاالكياتباهىاب ابسجنااألطفا اعةد

 .4ط قاالةارافياالمدارساهرةاإمعقولة،اوفهل افيامعالجةاة

ا

 شعبيةاترام اتتراجلاعةداكباراالسن -

ااعاًماا65يعتمداالجمهوريوناعافةاعلىاكتلةاانتخابيةاوازنةامناكباراالسناممنايتجااوزونا

ملالاميهايغاناوويسكةساوناوبةسايلفانيااوفلوريادا.اااولاسيماافياولياتا ساسةاانتخابيًا

%اضامناهاكياالفئاةاالعمرياة.اأمااا7قاترام اعلىاكليةتونابفارقاتفوّاا2016فياانتخاباتاف

لترام ابوج ابايدناضمناهكياالفئةا ياناااواضحًااانافالستط عاتااألخيرةاتظهراتراجعًااآل

هكلاأساسياإلىاأفاءاترام افايانقاط.اويعوفاسب اهكااالتراجلابا10يتقديااألخيرابفارقا

مواجهةافيروساكورونااالكيايمفياإلىاتهديدالاحةاو يااةاكبااراالسانابفعالات اريحات ا

بسب االقتطاعاتاالتيايقاويابهااامانابارامجاالحماياةاالجتماعياةاوالرعاياةاااوأيً اا،ت وخفّا

لفئاةااال حية.اولكل ابدأتا ملةاترام االنتخابيةافيابنارسائلاإيجابيةاتساتهدفاهاكيا

 .5نديتحّ رالحملةاتستهدفاباالعمريةامناكباراالسناكمااو

ا

                                                           
-https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/23/biden-is-to-2020-as-trump-was-to-2016ا4

203868 

5 https://www.nytimes.com/2020/05/09/us/politics/trump-older-voters-2020.html 

https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/23/biden-is-to-2020-as-trump-was-to-2016-203868
https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/23/biden-is-to-2020-as-trump-was-to-2016-203868
https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/23/biden-is-to-2020-as-trump-was-to-2016-203868
https://www.nytimes.com/2020/05/09/us/politics/trump-older-voters-2020.html
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 نتائجاالنتخاباتاسُتحدفاوفقاتداعياتاكورونا -

لةاغيرااقت افيةاتواج االبلاداقولوناأنافيروساكورونااهواأه امسأ%امنااألميركييناي45

اهايااألكلاراأهمياةافاياا اافيةاغالًباالقتالق ااياكاناتااااوتاريخًياأيلو .اا11مةكاهجماتا

النتخابات،اإلاأنانتائجاتل االنتخاباتاكانتاتهيراإلاىاأناالاكياكاانايحظاىاباللقاةافايا

لتراماا .ااا االاالمسااائلاغيااراالقت ااافيةاهااواالااكياكااانايفااوز،اوهااكااممشاارامقلااقاجاادًا

التعامالاماايخا ااالستط عاتاالحاليةاتهيراإلىافارقاكبيرافيااللقةالددااألميركيينافي

نامتاوفرافاياالوليااتالىاترام .اوهكااالفارقال االحابايادناعديوباءاكوروناال الحاباامل

ح ين.اولكل ا اسمةافيافوزاأ داالمرشّامااتكونافيهاانتائجاالت ويتااالمتأرجحةاالتياعافة

لةجااحاتراما اإنااا تىاملا  و اتحّسنااقت افياقبلاالنتخابااتالانايكاوناذلا اكافًيا

ألنايلباتاللةااخبيناااءاكورونا.اوبةاءاعلي اسيكوناتراما ام اطرًافهلافياالتعاملاملاوبا

ا.6أن انجحافياالتعاملاملاالوباءاإناأرافاه يمةابايدن

ا

                                                           
6 https://edition.cnn.com/2020/05/05/politics/trump-2020-coronavirus-economy-
analysis/index.html 

https://edition.cnn.com/2020/05/05/politics/trump-2020-coronavirus-economy-analysis/index.html
https://edition.cnn.com/2020/05/05/politics/trump-2020-coronavirus-economy-analysis/index.html





