مطالب الحركة الوطنيه في قطر:عريضة  3691وأسماء الموقعين عليها**
بسـم هللا الرحمـن الرحيـم
 – 1محاكمة عبد الرحمن محمد آل ثانً على العمل الشنٌع الذي ارتكبه فً حق جماهٌر
شعبنا أثناء المظاهرات المؤٌدة للوحدة العربٌة وعلى المسئولٌن تنفٌذ ذلك فورا شرط أن
تكون المحاكمة علنٌة .
 – 2تنظٌم األمن العام والشرطة وتعرٌب القٌادة .
 – 3االستغناء فوراً عن غٌر العرب الموجودٌن فً الشرطة واألمن العام .
 – 4توظٌف القطرٌٌن فً الشرطة وتخصٌص رواتب خاصة لهم بمعدل  088روبٌة
للشرطً الوطنً .
 – 5العدالة ٌجب أن تسود جمٌع طبقات الشعب بدون أي استثناء بما فً ذلك العائلة
الحاكمة .
 – 6االستٌالء على األراضً التً استولت علٌها العائلة الحاكمة بحكم نفوذها وتوزٌعها
على المواطنٌن الذٌن ال زالوا ٌدفعون ثمن سكناهم .
 – 7منع العائلة الحاكمة من مزاولة اإلعمال التجارٌة ألنها تسبب منافسة للتجار .
 – 0إعفاء الشعب القطري فوراً عن دفع ثمن استهالك الكهرباء والماء مساواة بالعائلة
الحاكمة
 – 9إجبار العائلة الحاكمة على دفع قٌمة استهالك الكهرباء والماء الخاصة بعقاراتهم
المؤجرة حتى ال ٌسبب إعفاءهم منافسة غٌر عادلة للمواطنٌن فً مٌدان التأجٌر .
 – 18إجبار العائلة الحاكمة بتسدٌد الدٌون التً علٌهم للتجار فوراً .
 – 11على الحكومة االعتراف رسمٌا ً بنقابات العمال وبحق االشتراك مع النقابات الدولٌة .
 – 12إلغاء الجوازات الدبلوماسٌة عن العائلة الحاكمة فوراً ماعدا المسئولٌن عن الحكم .
 - 13بناء المستشفٌات فً أألحٌاء الشعبٌة أآلهلة بالسكان مع مراقبة دقٌقة ٌقوم بها ممثلٌن
من أبناء الشعب على الوسائل الصحٌة
 – 14إنشـاء بلدٌة على نـظم حدٌثـة .
 – 15انتخاب مجلس بلدي ممثالً لجمٌع طبقات الشعب .
 – 16إشراك الشعب فً االطالع على المشارٌع التً تقوم بها الدولة .
 – 17فتح مدٌرٌة للشئون االجتماعٌة على النظم الحدٌثة .
 – 10تعٌٌن لجنة تشرف على تصدٌر البترول شرٌطة أن ٌكونوا من المواطنٌن المخلصٌن
.
 – 19تنظٌم دائرة الهجرة والجوازات ومنع صرف الجنسٌات إال بطرٌقة مشروعة
وقانونٌة .
 – 28نطالب بتعٌٌن رؤساء لجمٌع الدوائر الحكومٌة من القطرٌٌن .
 – 21نطالب بترقٌة موظفٌن الحكومة من القطرٌٌن وزٌادة رواتبهم بمعدل . % 58
 – 22منع جمٌع الدوائر الحكومٌة من استٌراد السٌارات والعمل على استئجار ما تحتاجه
من سٌارات من منظمة سٌارات األجرة الوطنٌة .

 – 23تأمٌن خدمات الماء و الكهرباء والمستشفٌات للقرى اآلهلة بالسكان وتعبٌد الطرق
لها ومد الهاتف .
– 24تأمٌم شركة البرق والالسلكً وتعرٌب دائرة البرٌد .
 – 25إلغاء أرقام السٌارات الحكومٌة عن سٌارات الجمٌع ماعدا الرسمٌٌن .
 – 26فتح إذاعة وتلفزٌون وسٌنما تمشٌا ً مع المدنٌة والحضارة .
ٌ – 27جب على الذٌن ٌمثلون الحكومة فً المؤتمرات الدولٌة أن ٌكونوا من القطرٌٌن .
ٌ – 20جب تنظٌم المحاكم على أسُس سلٌمة وتنفٌذ الحكم الصادر منها على الجمٌع بما فً
ذلك العائلة الحاكمة .
 – 29حماٌة حرٌة الفرد فً شتى المجاالت .
 – 38إنشاء دائرة الطابو لمسح األراضً .
 – 31منع التجار األجانب من استٌراد البضائع من الخارج .
 – 32على الحكومة أن تنشر مٌزانٌتها السنوٌة على الشعب .
 – 33إزالة الفوارق الطبقٌة والقضاء على الفوضى واالستهتار واالستبداد .
 – 34اللجان المختصة من الشعب لها الحق فً إعالن اإلضراب وفكـه .
 – 35للجنة اإلتحاد الوطنً أن تصدر نشرات وبٌانات حسب الظروف .
-------------------------------------------------------------------------------------------------**مالحظة عامة تتعلق بتحرٌر هذه العرٌضة وتصحٌح األسماء:تم إجراء تصحٌح
وتوضٌح بعض الكلمات واستكمال األسماء م ججل شرر هذه الويٌةة ,دو جي تغٌر فً
المعشى .وقد ذكر لً الصدٌق خلٌفه ب خالد السوٌدي احد م ساهموا فً كتابة العرٌضة
مع االخ هتمً ب جحمد الهتمً وجخرٌ  ,ج االسماء تم جختٌارها م بٌ الذٌ كا لهم
دور فً التحرك دو ج ٌطلب مشهم التوقٌع على العرٌضة.
أسمـاء اللجنـة الممثلـة لهٌئـة اإلتحـاد الوطنـــً
 – 42جاسم جٌداه
 – 1هتمً أحمد الهتمـً
 – 43غانم بن عٌسى
 – 2أحمد محمد المهندي
 – 44أحمد بن عبد الرحمن العبٌدان
 - 3عٌسى بن علً الخلٌفً
 -45إبراهٌم بن عبد هللا العلً
 – 4أحمد بن علً المهندي
 – 46عٌسى بن على المناعً
 – 5راشد محمد الحساوي
 – 47علً بن خلفان السوٌدي
 – 6راشد محمد العامري
 – 40محمد بن خلفان السوٌدي
 - 7سعٌد بن ربٌعة الكواري
 – 49عبد هللا بن خلفان السوٌدي
 – 0ناصر بن عبد هللا المسند
 – 58خلٌفة بن محمد السوٌدي
 – 9خلٌفة بن عبد هللا العطٌة
 – 51اسماعٌل بن ابراهٌم هٌدوس
 – 11خلٌفة بن خالد السوٌدي
 – 52عبد الرحمن بن عٌسى المناعً
 – 12عبد العزٌز أحمد النعٌمً
 – 53أحمد بن عبد هللا المسند
 – 13عبد الرحمن الخـاطـر
 – 54شبٌب العطٌة
 – 14أحمد ناصر عبٌدان

 – 15محمد عبد هللا ذٌاب
 – 16جاسم محمد البادي
 – 17خالد الشرٌف
 -10سالمٌن بن خالد السوٌدي
 – 19عبد هللا محمد العطٌة
 – 28خالد بن ناصر السوٌدي
 – 21خلٌل بن إبراهٌم المهندي
 – 22حمٌد بن ربٌعة المهندي
 – 23حمد بن عبدهللا العطٌة
 – 24فٌصل بن جبر النعٌمً
 – 25أحمد بن صالح السلٌطً
 – 26علً بن حسن بو مطوي المهندي
 – 27علً بن محمد المناعً
 – 20خلف بن سلطان المرٌخً .
 – 29ظاهر بن سلطان المرٌخً
 – 38حسن ألحاي المناعً
ٌ – 31وسف بن راشد المهندي
 – 32محمد بن سعد الكبٌسً
 – 33عبد العزٌز بن عبد هللا الخاطر
 – 34خلف بن محمد الكواري
 – 35غانم بن علً السوٌدي
 - 36محمد بن خالد الربان
 – 37أحمد بن محمد السوٌدي
 – 30سعد بن مسند المهندي
 – 39محمد بن سلمان المناعً
 – 48عبد هللا بن علً السوٌدي
 – 41جبر بن سلطان طوار الكواري
 – 02عٌسى الكواري
 – 03خلٌفة بن غانم الكبٌسً
 – 04عبد الكرٌم الناصر
 – 05جاسم بن علً الكواري
 – 06بٌات بن محمد العسٌري
 – 07جمعة إسماعٌل
 – 00عبد العزٌز حسٌن نعمة
 – 09عبد العزٌز محمد السوٌدي
 – 98خمٌس بن فضل النعٌمً
 – 91عبد العزٌز محمد بو زوٌر

 – 55علً بن ناصر العطٌة
 – 56حمد بن صقر المرٌخً
 – 57سالم بن خلٌفة بن عجاج الكبٌسً
 – 50شعٌل بن ناصر العطٌة
 - 59نصر مبارك النصر
 – 68راشد غانم السهالوي
 – 61عبد الرحمن الكبٌسً
 – 62سعد بن صالح الكواري
 – 63سلطان محمد الكواري
 – 64حسٌن محمد العجٌل
 – 65خلف بن محمد اللنجاوي
 -66جبر علً العطٌة
 – 67حمود بن صالح السلٌطً
 – 60محمد بن عبد هللا العطٌة
 – 69عبد هللا ٌوسف مٌكانٌك
 – 78محمد نور العبٌدلً
 – 71إبراهٌم الباكر
 – 72إبراهٌم العسٌري
 – 73عبد هللا عبٌدان
 – 74تركً بن عبدهللا بن تركً
 – 75أحمد بن عبد العزٌز المهندي
 – 76سعٌد غانم الكواري
 – 77محمد ٌوسف جٌداه
 – 70مبارك بن هتمً الهتمً
– 79راشد بن حصٌن النعٌمً
 – 08صالح محمد حمزة الكواري
 – 01حمد بن خلٌفة الخلٌفً
 – 95سلطان بن حسن الخلٌفً
 – 96علً بن ٌوسف الخاطر
 – 97عبد هللا بن جمعة الكبٌسً
 – 90أحمد بن علً بن عمران الكواري
 – 99عبد العزٌز علً بن عمران الكواري
 – 188عوض بن مبارك
 – 181حسٌن ماجد السلٌطً
 – 182راشد السهالوي
 – 183إبراهٌم بن عبد هللا العلً
 – 184راشد بن سند

 – 92إبراهٌم بن راشد المالكً
 – 93ماجد بن سعد السعد
 – 94عبد هللا عٌسى النصر

 – 185فارس بن عبد هللا البنعلً
 – 186عبد هللا بن إبراهٌم
ٌ – 187وسف جمال

