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 2018 المتنافسةالرئيسية  األحزاببرامج بين مقارنة 

 لناخبينلمفتاح كحرجة قضايا ستة عن  على أساس ديني حزبي استعراض غير

 الليبرالي الديمقراطي الجمهوري الحزب
الحياة 

 واالجهاض
دسية الحياة في تعيين قضاة يدعمون ق

جميع المراحل. معارضة استخدام 
األموال العامة إلجراء أو تشجيع 
اإلجهاض أو دعم الرعاية الصحية 
التي تشمل تغطية اإلجهاض. (األقسام 

13-14(  

حق المرأة في  حمونسيتعيين قضاة 
والقانوني  مؤمناإلجهاض ال

) سيواصل محاربة 25(الصفحة 
جهود الجمهوريين للدفاع عن األبوة 

  )37المخططة (الصفحة 

حياة الفرد والحرية في المقام األول 
اء الحكومة ). يجب إبق2(الصفحة 

، وترك السؤال خارج "قرارات الحياة"
لكل شخص لدراسته الواعية (صفحة 

3.(  

اتحاد رجل  -أساس المجتمع العائلة   الزواج
 )11واحد وامرأة واحدة. (الصفحة 

قبول "الزواج" من نفس الجنس يتم 
. سيتم الدفاع عن حقوق حتضانهوا

  )19تها (ص ناصرالمثليين وم

يجب على الحكومة التعامل مع جميع 
المساواة وليس بالعالقات الشخصية 

  )3-2الترخيص أو تقييدها. (ص. ب

الحرية الدينية 
وإلغاء تعديل 

  جونسون

الكاملة في جميع الحرية الدينية 
األوقات في كل مكان. إلغاء كامل 

  )11لتعديل جونسون (صفحة 

سيدافع عن حرية العقيدة عن 
"األقليات الدينية" (الجماعات في 

ولكن ال يوجد ذكر  )،الشرق األوسط
آخر للحماية هنا في الواليات (ص. 

19( 

الحكومية او السيطرة يعارض الرقابة 
على وسائل اإلعالم. يؤيد حرية التعبير 
الديني طالما تحترم حقوق اآلخرين 

 .)2(صفحة 

كامل. يدعمبشكل  دعم التعديل الثاني  التعديل الثاني
إلغاء التشريعات السيئة التي تقيد 

 )13-12حقوق السالح (ص 

حقوق مالكي األسلحة  "تحترم"
، لكنهم يفضلون تشريعًا "المسؤولين"

ن العنف المسلح. (ص متزايدًا للحد م
39( 

د اعتمادعم التعديل الثاني الكامل. 
القوانين التي تقيد حقوق األفراد في 

  )3الدفاع عن النفس (صفحة 

الدولةالعتبارها ". مطلقدعم "  إسرائيلدعم 
التي الوحيدة في الشرق األوسط 

األساسية  األمريكيةالقيم تشارك 
والكالم. االلتزام بأمن  لحرية الدين

م ميزة ؛ سيضمن لديهإسرائيل
عسكرية قوية على الخصوم. 

التي تنص "BDSحركة معارضة 
مقاطعة إسرائيل وسحب على 

"   االستثمارات منها وفرض العقوبات
  47ص 

إسرائيل قوية أمر تكون يعتقد أن 
لمصالح الواليات المتحدة. حيوي 

ا حق إسرائيل في الدفاع دعم دائميس
ضمن لها ميزة ي، وسعن النفس

تؤيد حركة  عسكرية قوية في المنطقة.
BDS 50-49. (ص(  

نه أن ينهي تدخل الحكومة من شأ
، ويقول: "نحن نعترف بحق كل الدولية

الدفاع عن الناس في مقاومة االستبداد و
  )6أنفسهم وحقوقهم" (ص 

تغير المناخ 
م واستخدا

موارد الطاقة 
  األمريكية

بتحليل بيانات مؤكدة عن تغير المناخ. 
يرى جهود األمم المتحدة بأنه سياسي. 
ورفض األجندات من اتفاقية 

وكول كيوتو وباريس. (ص. بروت
) وتؤيد سن سياسات لزيادة 22

اإلنتاج المحلي للطاقة من أجل الحد 
من التعرض للنفوذ األجنبي. (ص. 

20(  

"تغير المناخ يشكل تهديدًا ملًحا". 
ستعقد األيام المائة األولى قمة 
الواليات المتحدة لجميع الخبراء لحل 
أزمة المناخ. يجب على أمريكا أن 

امل على الطاقة النظيفة تعمل بالك
بحلول منتصف القرن وتخطط 

٪ من الطاقة من 50للحصول على 
 10خالل "مصادر الطاقة النظيفة" 

 )27سنوات. (ص 

يعتقد أن األسواق الحرة التنافسية هي 
أفضل طريقة لحل مشكالت المناخ. 
يدعم ملكية األراضي الخاصة للسيطرة 
الحكومة. "معارضة كل سيطرة 
الحكومة على تسعير الطاقة، وتوزيع 

  )4واإلنتاج." (ص 
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