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 الملخص

هذا البحث لبيان مدى أهمية وفاعلية دور الشباب في المجتمع الكويتي في التعريف بالقضية  بهدف

بالعمل مع الجهات المعنية بهذه القضية. كما أنه يهدف بشكل رئيسي لرصد   الفلسطينية ودعمها من خالل التطوع

دور ومجاالت األنشطة الشبابية وطبيعة المعوقات التي قد يواجهونها خالل عملهم التطوعي. ينقسم هذا البحث إلى 

لدور الكويت دولة قسميين رئيسيين: دراسة نظرية ودراسة ميدانية. بداية يتطرق هذا البحث في الدراسة النظرية 

الضو على اللجان وغيرها من الجهات  البحث . وفي الدراسة الميدانية يلقيمناصرة القضية الفلسطينية وشعبا في

رصد معلومات وآراء  من خالله تميمن خالل استبيان الكتروني ة الشبابية المعنية بمناصرة ودعم القضية الفلسطيني

هميتها وطبيعة المعوقات التي تواججها. ونهاية، يختتم هذا البحث بتقديم طبيعة عمل هذه الجهات وأ  عنالمجتمع 

تخطي ما تواجهه  من أجلبعض التوصيات التي يؤمل بأن يكون لها دور في تحسين أداء هذه الجهات ومساعدتها 

 من عقبات.
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 المقدمة

الفلسطينية، واحتضان العديد عرفت دولة الكويت على مر الزمان بدورها الفعال والنشط في نصرة القضية 

من رموزها وتنشأتهم. فالكويت كانت و مازالت حاضنة للعديد من لجان الدعم السياسي واإلعالمي لقضية فلسطين، 

 باإلضافة للجان الخيرية واللجان المناهضة للتطبيع وغيرها الكثير.

سطينية حداث فيما يتعلق بالقضية الفلنكار أهمية دور الشباب في نشر المعرفة والتوعية وتوثيق األوال يمكن إ

ليل اإلعالمي الغربي وسيطرته على أغلب وسائل اإلعالم العالمية. ومن هنا تأتي خصوصا في ظل التهميش والتض

أهمية هذا البحث في رصد عمل الجهات المختصة باألنشطة الشبابية ودراسة مدى فعاليتها وتأثيرها والعمل على 

 تطوير وتحسين أدائها.

 مشكلة البحث:

على الرغم من دور دولة الكويت في نصرة القضية الفلسطينية على مر الزمان إال أنه من المالحظ قصور 

، وخصوصا في ظل تعدد قضايا األمة. المعرفة التاريخية والثقافية بما يتعلق بهذه القضية بين فئة الشباب مؤخرا  

ير دور ونشاط اللجان التعريفية والتوعوية المعنية بالقضية ومن هنا جاء دور هذا البحث في السعي لتحديد وتطو 

 الفلسطينية داخل دولة الكويت. وفي هذا البحث سنحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما مدى أهمية أنشطة الجهات الشبابية المعنية بالتعريف عن القضية الفلسطينية؟ -

 ما مدى تأثير وفعالية هذه اللجان والمؤسسات؟ -

 العقبات التي تواجهها؟ ما هي -
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 أهمية البحث:

إبراهيم نصر هللا، من رواية  – "هل تعرف ما مصير الحكايات التي ال نكتبها؟ إنها تصبح ملك ألعدائنا."

 أعراس آمنة.

ليل اإلعالمي العالمي بات يعتبر التعريف والتوعية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نوع من في ظل التهميش والتض

نضال والمساندة والدعم للشعب الفلسطيني. فاالحتالل الصهيوني يقوم بتجنيد جيوش من اإلعالميين أنواع ال

والناشطين مهمتهم األساسية هي القيام بتأويل الحقائق واختالق تاريخ بما يتناسب مع روايتهم الصهيونية إلثبات 

التوعوية الناشرة للتاريخ والموثقة للمجازر  حقهم فيما ال حق لهم به من أرض وغيره. ومن هنا تأتي أهمية األعمال

والراوية للحكايات اإلنسانية، والتي تهدف في نهاية المطاف للتعبئة وشحذ همم الشباب في سبيل تحقيق غايتا 

 التحرير والنصر.

 أهداف البحث:

 باتجاه القضية الفلسطينية في ظل تعدد قضايا األمة. لدى الشباب الفلسطيني إعادة ضبط البوصلة  -

 رصد مجاالت األنشطة الشبابية التي يمكن من خاللها التعريف بالقضية الفلسطينية. -
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 .داخل دولة الكويت  حدود البحث:

 مجتمع وعينة البحث:

لجان ومؤسسات هذا البحث يدور حول دور ونشاط فئة الشباب في دولة الكويت العاملين ضمن نطاق عمل 

وروابط محلية أو عالمية تعمل من أجل القضية الفلسطينية. وستكون عينة هذا البحث محددة بفئة الشباب من سن 

 السادسة عشر وحتى سن السابعة والعشرين.

 منهج البحث:

صة إذ يعتمد على المالحظة واالستبيانات في جمع المعلومات الخا المنهج االستقرائيهذا البحث يقوم على 

للمنهج بطبيعة األنشطة ودور الشباب في المجتمع الكويتي الهادف للتعريف بالقضية الفلسطينية، باإلضافة 

 استخالص التوصيات والمقترحات لتطوير وتحسين هذا الدور وهذه األنشطة.و المعلومات لتحليل التحليلي 

 هيكلية البحث:

اسة نظرية حول دور دولة الكويت وشبابها في الماضي والحاضر فيما يتعلق بنصرة القضية المبحث األول: در 

  :الفلسطينية

 .المطلب األول: دور دولة الكويت في نصرة القضية الفلسطينية               

 الكويتي في دعم القضية الفلسطينية.المطلب الثاني: دور الشباب في المجتمع                 
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 دراسة ميدانية حول واقع الجهات العاملة من أجل القضية الفلسطينية داخل دولة الكويت:المبحث الثاني: 

 مجال التعريف بالقضية الفلسطينية.المطلب األول: المؤسسات الشبابية الناشطة داخل الكويت في 

نشاطات المؤسسات الشبابية داخل الكويت والفئات المطلب الثاني: استبيان لتحديد طبيعة 

 .المستهدفة من هذه النشاطات

 الخاتمة.

 المصادر والمراجع.

 .والمرفقات المالحق

  



 

9 
 

دور دولة الكويت وشبابها في الماضي والحاضر فيما يتعلق  دراسة نظرية حول :األول المبحث

 :نصرة القضية الفلسطينيةب

 :األول: دور دولة الكويت في نصرة القضية الفلسطينية المطلب

عرفت دولة الكويت على مر الزمان بدورها الفعال والنشط في نصرة القضية الفلسطينية، واحتضان العديد 

مازالت حاضنة للعديد من لجان الدعم السياسي واإلعالمي لقضية فلسطين، و  من رموزها وتنشأتهم. فالكويت كانت

 .جان الخيرية واللجان المناهضة للتطبيع وغيرها الكثيرباإلضافة لل

م، إذ شكل الفلسطينيين في 1967م وعام 1948قامت دولة الكويت باستضافة الفلسطينيين خاصة بعد حربي عام 

( واستضافت الكويت العديد 2012سكانها. )الشطي، من إجمالي  %20ما نسبته  م1967دولة الكويت في عام 

كانت الكويت أول دولة تسمح و . على مر الزمان منظمات والحركات والشخصيات الفلسطينيةمن المؤسسات وال

على أراضيها ملتزمة بذلك بقرار مؤتمر القمة العربي الثاني، وتموله بافتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية 

لفلسطيني األول. )السالت، وكانت أول دولة عربية تسمح للفلسطينيين إجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني ا

2014)  

ساهمت الكويت في تأسيس تنظيمات وجمعيات عديدة تعمل لدعم القضية الفلسطينية، منها على سبيل المثال ال 

م، منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها من اتحادات شعبية مختلفة تعمل على رعاية 1965الحصر؛ حركة فتح عام 

م، لجنة 1968م، مكتب للهالل األحمر الفلسطيني عام 1965سرى والشهداء عام شؤون الفلسطينيين، مؤسسة األ

م، واللجنة المشتركة لدعم المخيمات الفلسطينية، وغيرها. )الشطي، 1987المرأة والطفل في األراضي الفلسطينية 

2012) 
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م رئيسية؛ دعم سياسي المقدم من دولة الكويت لفلسطين كدولة وشعب إلى أربعة أقساالدعم  (2012قسم )الشطي، 

 ومادي وإعالمي وعسكري. وفيما يلي تفصيل مختصر لكل منها.

 :الدعم السياسي

فعال اليهود في فلسطين، كما سوق اليهود في الكويت استنكارا ألم وقاطعت 1936دعمت الكويت ثورة القسام عام 

 م على دولة االحتالل،1954العربية عام أن الكويت شاركت بالمقاطعة االقتصادية الموصى بها من جامعة الدول 

الكويت  دولة وقفتوأ م استضافت مؤتمر مكاتب مقاطعة الكيان الصهيوني في العالم العربي،1958وفي عام 

م وللواليات المتحدة األمريكية وهولندا في عام 1967تصدير البترول للواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا عام 

 (2012. )الشطي، م1973

م بمراسلة وزير المستعمرات في لندن ليبين له مدى خطورة التوصيات المعنية 1937قام حاكم الكويت في عام 

بتقسيم دولة فلسطين، كما وطالب وزير الخارجية الكويتي االنسحاب الفوري والغير مشروط للقوات الصهيونية 

 (2014م. )سالت، 1967ألمم المتحدة عام المحتلة من األراضي الفلسطينية وخاصة القدس في الجمعية العامة ل

 :الدعم المادي

وصل في بدايات عشرينات القرن العشرين أول وفد فلسطيني للكويت بهدف جمع التبرعات إلعمار المسجد 

م قدمت 1964م. وفي عام 1932األقصى، واستقبلت أيضا مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني لذات السبب عام 

مليون دوالر لمشاريع  25م قدمت 1996جنيه استرليني النشاء الجيش الفلسطيني، وفي عام دولة الكويت مليوني 

التنمية الذاتية على أراضي الحكم الذاتي. وغيرها الكثير وحتى الوقت الحاضر فقد قدمت العديد من المساعدات 

 (2014المادية والطبية والغذائية للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. )سالت، 
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م 1990م وحتى عام 1973جمل قيمة المساعدات المقدمة من وزارة المالية في دولة الكويت للفلسطينيين من عام م

 (2012مليون دينار كويتي تقريبا. )الشطي،  34.7يقدر بـ 

 :الدعم اإلعالمي

بشعبها بمختلف ال تكف دولة الكويت عن التعبير عن استنكارها لالحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية وتنكيله 

 الطرق. 

فكان لمجلة العربي الصادرة عن وزارة اإلعالم الكويتية دور هام في التعريف بالقضية الفلسطينية ودور الناشئة 

ومسؤولياتهم اتجاهها. وكان إلذاعة الكويت برنامج "القدس لنا" والذي فاز بجائزة القدس في مهرجان القاهرة اإلذاعي 

المواصالت الكويتية في عدة مناسبات باصدار طوابع مؤيدة ومناصرة للقضية الفلسطينية م. وقامت وزارة 2001عام 

 (2012م بمناسبة تنصيب القدس عاصمة الثقافة العربية. )الشطي، 2009ومنها طابعها عام 

ديوان ة والتعليم واليكما ساهمت دولة الكويت بتوفير بعثات تعليمية للطالب الفلسطينيين على حساب وزارة الترب

 (2012األميري و حتى على نفقة أبناء األسرة الحاكمة والمحسنين. )الشطي، 

 :الدعم العسكري 

م، إال أن أبنائها لم يتوانوا عن االنضمام 1948على الرغم من كون الكويت تحت االنتداب البريطاني في حرب عام 

يبية فلسطينية والتي كانت بدورها تخرج م، أقامت الكويت معسكرات تدر 1964وفي عام والمشاركة في هذه الحرب. 

)الشطي،  م.1967دولة الكويت في حرب عام جيش  كما شاركما يقارب الخمس مائة شاب فلسطيني سنويا. 

2012) 
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 :القضية الفلسطينيةدعم في في المجتمع الكويتي الثاني: دور الشباب  المطلب

م، قام عدد من الشبان الكويتي 1933ففي عام عرف الشباب الكويتي منذ القدم بنصرة الشعب الفلسطيني. 

بالتعبير عن احتجاجهم على سياسة التنكيل البريطانية اتجاه الفلسطينيين آن ذاك فقاموا بإرسال رسالة احتجاجية 

للمقيم السياسي البريطاني في الكويت، وفي عام شكلوا لجنة "شباب الكويت" طالبوا من خاللها الشيخ أحمد الجابر 

 (2014موقف من قرار التقسيم البريطاني لألراضي الفلسطينية. )السالت، باتخاذ 

كما وقام أبناء الكويت بتأسيس وافتتاح العديد من الروابط واالتحادات والنقابات التي تهدف لنصرة الشعب الفلسطيني 

ولجان الدعم السياسي والتعريف بالقضية ودور ومسؤولية أبناء المجتمع اتجاهها، فكان منها لجان جمع التبرعات 

 (2012واإلعالمي، باإلضافة لفروع للجان والمنظمات العربية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية. )الشطي، 

كما ال يمكننا أن ننسى دور المرأة الكويتية في أسطول الحرية الذي توجه لقطاع غزة نصرة له وبهدف فك الحصار 

 (2012م. )الشطي، 2010في يونيو عام  المفروض عليه من االحتالل الصهيوني

وقام أبناء الكويت بتأسيس وتنفيذ العديد من المشاريع على األراضي الفلسطينية، منها على سبيل المثال؛ المركز 

م(، 1978م(، الجامعة اإلسالمية في غزة )1957م(، المعهد العربي وجامعة القدس )1953اإلسالمي في غزة )

 (2012)الشطي،  م(، ومسجد بيت صافيا، وغيرها الكثير.1985بجامعة بيرزيت ) مكتبة يوسف أحمد الغانم
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العاملة من أجل القضية الفلسطينية داخل دولة  جهاتواقع الحول دراسة ميدانية : الثاني المبحث

 :الكويت

 :لناشطة داخل الكويتالجهات ااألول:  المطلب

ضية الفلسطينية في دولة الكويت وجل أعضائها من هناك العديد من لجان الدعم السياسي واإلعالمي للق

م وكان اسمها آن ذاك "اللجنة العربية 1987الشباب. من هذه اللجان لجنة "كويتيون ألجل القدس"، تأسست عام 

لمساندة االنتفاضة الفلسطينية" أسستها جمعية الخريجيين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، 

( وما تزال قائمة إلى يومنا 2012وتهدف هذه اللجنة لتقديم الدعم والتعريف بجوانب القضية الفلسطينية )الشطي، 

 هذا.

"لجنة القدس" بفرعيها فرع جامعة الكويت وفرع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واللتان تهدفان، أيضا، للتعريف 

واإلعالمي، ومن أبرز نشاطات وفعاليات فرع الجامعة أسبوع األقصى بالقضية الفلسطينية وتقديم الدعم المعنوي 

 السنوي الذي يتخلله معارض تعريفية وتثقيفية وندوات نسائية ومسرحيات هادفة ومهرجانات وحمالت توعوية وغيرها.

سنا القدس" باإلضافة للفرع النسائي للجنة فلسطين الخيرية والذي قام بإنشاء مركزي "سنابل األقصى للفتيات" و"

م وكانت 1986والتي أهدافها تعريفية وتثقيفية بالدرجة األولى. وهناك "مؤسسة الرحمة العالمية" والتي تأسست عام 

تعرف في ذلك الوقت باسم "لجنة المناصرة الخيرية" ولها دور في التعريف بالقضية فلسطينية وإنشاء مشاريع وجمع 

 (2012التبراعات. )الشطي، 

ناء الكويت في لجان ومنظمات عربية وعالمية أخرى معنية بالقضية الفلسطينية، منها؛ رابطة شباب كما يشارك أب

وحركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب االستثمارات منه  ألجل القدس، مؤسسة القدس الدولية، ائتالف الخير،
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عالمية المعنية بالقضية، مثل؛ المؤتمر وفرض العقوبات عليه. كما تقوم الكويت بالمشاركة في المؤتمرات العربية وال

الشعبي العالمي لنصرة القدس، أسبوع القدس الذي تقيمه جمعية اإلصالح االجتماعي، يوم القدس الذي تقيمه 

 (2012الجمعية الثقافية، وغيرها. )الشطي، 

والمعنوي والسياسي  وهناك العديد من اللجان والمؤسسات والهئيات داخل دولة الكويت والتي تقدم الدعم المادي

  والتوعوي اتجاه القضية الفلسطينية التي ال يسعنا ذكرها هنا.
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الثاني: استبيان لتحديد طبيعة نشاطات المؤسسات الشبابية داخل الكويت والفئات  المطلب

 :المستهدفة من هذه النشاطات

المجتمع فيما يتعلق بعمل اللجان آراء  رصدوزعت الكترونيا بهدف  -1ملحق –لغايات هذا البحث تم عمل استبانة 

العاملة ألجل القضية الفلسطينية، وطبيعة أنشطتها ومدى أهميتها، والفئات المستهدفة الشبابية والمؤسسات والروابط 

 من عملها، وأبرز المعيقات التي قد تواجه هذه اللجان والمؤسسات.

ص بجمع معلومات شخصية عن المشاركين، بينما خا القسم األول االستبيان إلى ثالث أقسام رئيسية:انقسم هذا 

في التطوع والعمل مع أي من الجهات العاملة من أجل القضية  للمشارك الشخصية للتجارب القسم الثاني تطرق 

عمل هذه الجهات وأهميتها وما طبيعة فكان لالستطالع عن رأي المشارك فيما يتعلق ب القسم الثالث، أما الفلسطينية

 .قد يعوق عملها

 يمشاركة في هذا االستبيان وتحليل بياناتها باستخدام محرك البحث جوجل باإلضافة لبرنامج 137تم جمع عدد 

IBM SPSS Statistics 20  وMS Excel. 

 :المعلومات الشخصية للمشاركين

داخل دولة أما المشاركات من . -1شكل – من اإلناث %76.6من الذكور مقابل  المشاركين من %23.4كان 

 %50كويتيي الجنسية و  %22.3 ؛ منها-2شكل – المشاركات إجمالي من %68.6 فقد مثلت ما نسبته الكويت

بينما شكل  .-3شكل – من جنسيات أخرى  %27.7ينحدرون من أصول فلسطينية و  ممن فلسطينيي الجنسية أو

ي المشاركات من خارج دولة من إجمال %90.7المشاركين الفلسطينيين والمنحدرين من أصول فلسطينية ما نسبته 
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، بينما كانت %15.3أما بشكل عام فقد شكلت المشاركات من الجنسية الكويتية ما نسبته  .-2ملحق – الكويت

من  %21.9، و %62.8المشاركات من الجنسية الفلسطينية أو ممن ينحدرون من أصول فلسطينية هي  نسبة

 .-4شكل –جنسيات أخرى 

 

 : الجنس1شكل 
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 بلد اإلقامة: 2شكل 

 

 : جنسية المشاركين من داخل دولة الكويت3شكل 

 

 جنسية المشاركين من داخل وخارج دولة الكويت :4شكل 

 

 أدناه. -5الشكل -أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي للمشاركين في االستبانة فكان كما هو موضح في 
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 : المؤهل العلمي5شكل 

. حيث شكلت فئة الشباب كما -6الشكل –وفيما يتعلق بالفئة العمرية للمشاركين فكانت موزعة كما هو مبين في 

من إجمالي  %67.2ما نسبته  -عاما 27عاما وحتى سن  16من سن -عرفت سابقا لمتطلبات هذا البحث 

من إجمالي  %74.5بته نس ، فقد شكلت فئة الشباب ماداخل دولة الكويت. أما من بشكل عام المشاركات

ملحق –فلسطينيي الجنسية وممن هم من أصول فلسطينية  %54.3كويتيي الجنسية و %17.4؛ منهم المشاركات

2-.  
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 : الفئة العمرية6شكل 

 التجارب الشخصية للمشاركين

هم أعضاء في واحدة أو أكثر من الجهات المعنية بالعمل ألجل القضية الفلسطينية، و من المشاركين  %26.3فقط 

لمن لم يسبق لهم االنضمام  %63.5من المشاركين كانوا أعضاء سابقين، بينما كانت النسبة األكبر  10.2%

دولة الكويت على للمشاركين من داخل  نا. وكانت النسب متقاربة إذا ما نظر -7شكل –إلحدى هذه الجهات من قبل 

شكل –لم يكونوا أعضاء من قبل  %62.8أعضاء سابقين، و %8.5منهم أعضاء، و %28.7وجه التحديد، فكان 

8-. 

 

 : العمل والتطوع كأعضاء في الجهات المعنية بالعمل ألجل القضية الفلسطينية7شكل 
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الفلسطينية للمشاركين من داخل دولة العمل والتطوع كأعضاء في الجهات المعنية بالعمل ألجل القضية : 8شكل 

 الكويت

 

 -9الشكل –وفيما يخص أعضاء الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية فقد كانوا موزعين كما هو مبين في 

تليها رابطة شباب ألجل القدس العالمية بنسبة  %54.2أدناه. ويتضح أن لجنة القدس تحصد أغلبية األعضاء بنسبة 

18.8% . 

 

 الجهات التي يعمل فيها المشاركون كاألعضاء :9شكل 
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ل المشاركين عن سبب انسحابهم أو عدم انضمامهم لمثل هذه الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية، ئوعندما س

أوعزوا  %27.7لم تتاح لهم الفرصة، و %45.8، إذ أن -10الشكل -جاءت األجوبة على النحو الموضح في 

منهم يرى أن هناك صعوبات ومعوقات اجتماعية تحول  %15.7م وضيق الوقت، بينما كان األسباب لصعوبة االلتزا

زوا األسباب النخراط امنهم عدم جدوى وأهمية مثل هذه اللجان، وآخرين اع %12دون استمرارهم وانضمامهم، ورأى 

بلد اإلقامة التي تجعل هذه الجهات وضعف الدعم المادي باإلضافة للمعيقات السياسية في  عملأحزاب سياسية في 

 الصعب االنضمام لمثل هذه الجهات خوفا من المسائلة القانونية. من

 

 : أسباب االنسحاب وعدم االنضمام للجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية10شكل 

 

من المشاركين أعضاء أو أعضاء سابقين في جهات العمل ألجل القضية الفلسطينية، كان  %36.5بينما كان 

. وكان -11شكل –من المشاركين عامة قد سبق لهم تنظيم نشاط أو أكثر معني بالقضية الفلسطينية  53.3%

 –منها أنشطة خيرية  %43.7و من هذا األنشطة توعوية وتثقيفية هدفها التعريف بالقضية الفلسطينية، 70.4%

منها يستهدف عامة المجتمع  %46.5أما فيما يتعلق بالفئات المستهدفة من هذه األنشطة فكان  .-12شكل 

 .-13شكل –معني بطلبة المدارس  %13.9منها يستهدف طالب الجامعات و  %39.6و
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 ينية: المشاركة في إعداد و تنظيم أنشطة تهدف لخدمة القضية الفلسط11شكل 

 

 : طبيعة األنشطة المشارك في تنظيمها أو إعدادها12شكل 
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 : الفئات المستهدفة من األنشطة13شكل 

 

 :رأي المشاركين بالجهات المعنية بالقضية الفلسطينية وما يعوقها من عقبات

من  %46.7فيما يتعلق بمدى رضا المشاركين عن ما تقدمه هذه الجهات الداعم لقضية فلسطين، فقد رأى 

المشاركين أن أداء هذه الجهات مقبول أما النسبة الباقية فقد توزعت بشكل شبه متساو ما بين راض بشدة وغير 

 أدناه. -14الشكل -راض بشدة كما هو موضح في 



 

24 
 

 

 : مدى درجة الرضى عن ما تقدمه الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية14الشكل 

 

نية في عدة نوحي، وهي أهميتها نشاطات الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطيوتطرق االستبيان لتقييم مدى أهمية 

 في:

 تقديم الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني •
 تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني •
 تحريك اإلعالم العالمي لصالح القضية الفلسطينية •
 تحريك المجتمع المحلي )الرأي العام( •
 لة التخاذ مواقف دولية/ سياسية داعمة للقضية الفلسطينيةتشكيل ضغط سياسي على حكومة الدو  •
 التوعية والتعريف بالقضية الفلسطينية •
 توثيق األحداث واالنتهاكات الصهيونية في حق الفلسطينيين •

من المشاركين كانت آرائهم  %32ومن المالحظ أن  .-16الشكل -و  -15الشكل -وأتت النتائج كما هو مبين في 
أهمية هذه األنشطة في تشكيل ضغط سياسي على الحكومات التخاذ مواقف فاعلة ما بين محايد  فيما يتعلق بمدى

من المشاركيين أن دور هذه الجهات في توثيق  %91.2وكونها غير مهمة وغير مهمة بشدة.وفي المقابل فقد رأى 
 األحداث واالنتهاكات الصهيونية في حق الفلسطينيين مهم ومهم جدا.
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 همية دور الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية: أ 15الشكل 

 
 : أهمية دور الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية16الشكل 

 

وفيما يتعلق بالمعيقات التي قد تواجه الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية والعامليين فيها، فقد رأي أكثر من 
أبرز  ضعف الدعم اإلعالمي والمادي وقلة الوعي الثقافي بجوانب القضية الفلسطينية هي من نصف المشاركين أن

، يليه قلة %20.5. وبشكل عام فقد احتل ضعف الدعم اإلعالمي المرتبة األولى بنسبة -17شكل –المعيقات 
السياسي بالقضية على الترتيب، واحتل قلة الوعي  %19و  %19.5الوعي الثقافي وضعف الدعم المادي بنسبة 
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، وجاءت المعيقات السياسية المتعلقة بالسياسات الداخلة لبلد اإلقامة %17.4الفلسطينية المرتبة الرابعة بنسبة 
 .-18الشكل -كما هو موضح في  %16.7بالمرتبة الخامسة بنسبة 

 
 : المعيقات التي تواجه الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية17شكل 

 
 وزن كل من المعيقات التي تواجه الجهات العاملة ألجل القضية الفلسطينية: 18شكل 

 

للمشاركين من فئة  لنسبيعرض ا 1وبما أن هذا البحث معني بفئة الشباب في المجتمع الكويتي، فإن الجدول 

 الكويت وخارجها.المقيميين في دولة الشباب فقط 
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 .-عاما 27عاما وحتى سن  16من سن -لشباب : نتائج االستبانة بناء على مشاركة فئة ا1جدول 
النسبة من فئة الشباب  

 المقيمين داخل دولة الكويت
النسبة من فئة الشباب 

 المقيمين خارج دولة الكويت
النسبة من فئة الشباب 

 عامة
 %17.4 %0 %22.9 كويتيي الجنسية

أعضاء حاليين أو سابقيين في 
واحدة أو أكثر من الجهات 

بالعمل ألجل القضية المعنية 
 الفلسطينية

42.8% 27.1% 42.6% 

شاركوا بإعداد أو تنظيم نشاط 
أو أكثر يهدف لدعم القضية 

 الفلسطينية
52.9% 68.2% 56.5% 

    
محايدين أو راضين وراضين 

 %76.1 %54.6 %82.9 بشدة عن أداء الجهات

 محايدين أو يرون أنشطة هذه الجهات مهمة ومهمة بشدة في:
تقديم الدعم المعنوي  .1

 %98.9 %95.5 %100 للشعب الفلسطيني

. تقديم الدعم المادي للشعب 2
 %97.8 %90.9 %100 الفلسطيني

. تحريك اإلعالم العالمي 3
 %93.5 %90.9 %94.3 لصالح القضية الفلسطينية

. تحريك المجتمع المحلي 4
 %97.8 %95.4 %98.5 )الرأي العام(

على . تشكيل ضغط سياسي 5
 %87 %86.3 %87.2 الحكومات

. التوعية والتعريف بالقضية 6
 %94.8 %95.4 %98.6 الفلسطينية

. توثيق األحداث واالنتهاكات 7
الصهيونية في حق 

 الفلسطينيين
97.1% 95.4% 96.7% 
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الداعمة ترى جدوى وأهمية للجهات  -بشكل عام–يتضح أن فئة الشباب التزال  1ومن خالل البيانات في جدول 

، كما أنها إذا ما قورنت نتائجها فيما يخض أهمية هذه الجهات في تشكيل ضغط سياسي على للقضية الفلسطينية

. كما أنه من الحكومات التخاذ مواقف دولية فإننا نرى أيضا إيمان فئة الشباب بحكوماتهم أكثر من إيمان العامة

بينما الشباب في خارجها  %82.9ء هذه الجهات بنسبة لشباب في المجتمع الكويتي راض عن أدااالمالحظ أن 

من  %27.1من الشباب في المجتمع الكويتي مقابل  %42.8فقط، وهذا األمر الذي ينعكس في كون  54.6%

خارجه ممن شاركوا في هذا البحث كانوا أعضاء أو أعضاء سابفين بواحد أو أكثر من الجهات المعنية. ولكن؛ 

داخل المجتمع من قاموا بإعداد أو تنظيم أنشطة تخدم القضية الفلسطينية حيث كانت النسب  المفارقة كانت في نسبة

 على الترتيب. %68.2و  %52.9الكويتي وخارجه هي 

الشباب في المجتمع الكويتي وإن كان ينتمي إلحدى الجهات الداعمة والعاملة ألجل ومن هناك يمكن أن نستشف أن 

قد يعتبروا أعضاء خاملين. وأسباب  -قارنة مع غيرهم من خارج المجتمع الكويتيبالم–القضية الفلسطينية فهم 

 الخمول قد تعود للمعيقات آنفة الذكر أو ربما لبعدهم عن أرض الحدث.
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 الخاتمة

 النتائج:

 يوجد في دولة الكويت نواة عمل ودعم كبير للقضية الفلسطينية. •

 القضية الفلسطينية.هناك نشاط في فئة الشباب للعمل من أجل  •

 التوصيات:

تشجيع فئة الشباب لالنضمام لجهات العمل ألجل القضية الفلسطينية من خالل زيادة الوعي الثقافي  •

 والسياسي في جوانبها والتذكير بأهميتها وكونها محور العديد من األزمات في المنطقة. 

وعية بها في الجيل الناشئ كنوع من العمل على نشر ثقافة القضية الفلسطينية وأهمية التعريف والت •
التأهيل ليصبحوا قادة وأعضاء فاعلين في هذه الجهات مستقبال، وذلك من خالل المقررات الدراسية 

 وإضافة متطلب خدمة المجتمع في المراحل الدراسية المختلفة سواء من مدارس أو جامعات.
 مقترح:

تقديم الدعم المادي واإلعالمي والمعنوي للشباب داخل  أجل مشاريع منأصحاب األعمال والمراكز اإلعالمية  تبني

 دولة الكويت؛ لتوفير احتياجاتهم حتى ال تكون المادة أو الدعاية عقبة في طريق ايصال رسالتهم.

  



 

30 
 

 والمراجع المصادر

. م1987 –م 1961العالقات الكويتية الفلسطينية . أغسطس( 31، 2015بطش، جهاد. ) •

موسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيني من  2017، إبريل 25استرجعت في تاريخ 

http://www.twtheq.com/thesis.aspx?id=19 

ارتباط وتضامن  -الكويت والقضية الفلسطينيةنوفمبر(.  11، 2014)سالت، عبد السالم.  •

وكالة األنباء الكويتية من  2017مارس،  25تاريخ  . استرجعت فيم1921واحتضان منذ عام 

)كونا( 

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2411161&language=ar 

. الكويت: سطينية: دعم ومناصرةالكويت والقضية الفل(. 2012الشطي، خالد يوسف ربيع. ) •

 مركز البحوث والدراسات الكويتية.

كلمة الشيخ جابر األحمد الصباح في اجتماع هيئة ، ربيع(. 1991مجلة الدراسات الفلسطينية. ) •

 30. استرجعت في تاريخ مقتطفات -م 21/2/1991مكتب مؤتمر القمة اإلسالمي القاهرة 

http://www.palestine- من 2017، إبريل

studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7

%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85

http://www.twtheq.com/thesis.aspx?id=19
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2411161&language=ar
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
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%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD

5%D8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8

%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%

D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D

8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7

%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf 

من  2016ديسمبر،  12. استرجعت في تاريخ الشباب وقضية فلسطينمارس(.  20، 2010) •

http://islammemo.cc/mostashar/shabab/2010/03/20/96799.html 

 

 

  

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://islammemo.cc/mostashar/shabab/2010/03/20/96799.html
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 المالحق والمرفقات

 : االستبانة االلكترونية 1ملحق 

 

 معلومات شخصية

 الجنس

o أنثى 

o ذكر 

 



 

33 
 

 الفئة العمرية

o  >16 سنة 

o 16 – 19 سنة 

o 20 – 23 سنة 

o 24 – 27 سنة 

o 28 – 35 سنة 

o < 35 سنة 

 المرحلة العلمية المجتازة

o المرحلة المتوسطة 

o  الثانويةالمرحلة 

o دبلوم 

o بكالوريس 

o  دراسات عليا 

 الجنسية

o كويتي 

o  من أصول فلسطينيةفلسطيني أو 

o غيرها 
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 بلد اإلقامة

o  الكويتدولة 

o  الكويتدولة خارج 

 تجربتك الشخصية في التطوع والعمل مع أي من الجهات العاملة من أجل القضية الفلسطينية

 هل سبق لك االنضمام كعضو في أي من اللجان أو المؤسسات أو الروابط المعنية بالقضية الفلسطينية؟

o .نعم، ال أزال عضوا 

o عم، لقد كنت عضو سابقا.ن 

o .ال، لم يسبق لي االنضمام 

 "نعم"، في أي من الجهات التالية تعمل/كنت تعمل كعضو؟إن كانت إجابتك 

 اختر كل ما ينطبق.

o لجنة القدس 

o رابطة شباب ألجل القدس 

o لجنة فلسطين الخيرية 

o سنا القدس 

o لجان مقاطعة المنتجات الصهيونية 

o ............................................ أخرى، اذكرها 
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" أو "ال، لم يسبق لي االنضمام"، فما هو السبب في انسحابك/ عدم إن كانت أجابتك "نعم، كنت عضو سابقا.

 انضمامك؟

 اختر كل ما ينطبق. 

o غير مهتم 

o لم تتاح لي الفرصة 

o صعوبة االلتزام 

o ضيق الوقت 

o ظروف/معيقات اجتماعية 

o معيقات سياسية في بلد اإلقامة 

o ضعف الدعم المادي من المؤسسات والجهات الممولة 

o وى من هذه النشاطاتال أرى/لم أعد أرى جد 

o انخراط تنظيم سياسي معين مع هذه المؤسسـ ة/ات 

o ............................................ أخرى، اذكرها 

 هل سبق لك المشاركة في إعداد أو تنظيم أي نشاط يهدف لخدمة القضية الفلسطينية؟

o نعم 

o ال 
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 إن كانت إجابتك "نعم"، 

 . فما طبيعة هذه األنشطة التي شاركت بإعدادها أو تنظيمها؟ 1

 اختر كل ما ينطبق.

o )أنشطة تثقيفية وتوعوية )معارض تعريفية، دورات، ندوات، حلقات نقاشية 

o )أنشطة خيرية )معارض خيرية، حمالت تبرعية 

o نية بالتعريف حمالت مناهضة للتطبيع مع االحتالل (حمالت مقاطعة منتجات االحتالل أو معارض مع

 بإحداها وغيرها(

o  أنشطة دعم سياسي أو إنساني واجتماعي )مظاهرات، وقفات تضامنية، زيارات ميدانية، عمل سياسي

 تنظيمي وغيرها(

o ........................................... أخرى، اذكرها 

 . ما هي الفئات المستهدفة من هذه األنشطة؟2

o عامة المجتمع 

o طالب المدارس 

o الب الجامعاتط 

o ........................................... أخرى، اذكرها 
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 رأيك فيما يتعلق بهذه اللجان وأهميتها وما قد يعوق عملها

 ما مدى رضاك عن ما تقدمه اللجان والمؤسسات والروابط المعنية والعاملة من أجل بالقضية الفلسطينية؟

o راض بشدة 

o راض 

o محايد 

o غير راض 

o  بشدةغير راض 

 (gridبرأيك، ما مدى أهمية نشاطات المؤسسات واللجان العاملة من أجل القضية الفلسطينية في )

 . تقديم الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني1

 . تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني2

 . تحريك اإلعالم العالمي لصالح القضية الفلسطينية 3

 )الرأي العام( تحريك المجتمع المحلي. 4

 . تشكيل ضغط سياسي على حكومة الدولة التخاذ مواقف دولية/سياسية داعمة للقضية الفلسطينية5

 . التوعية والتعريف بالقضية الفلسطينية6

 . توثيق األحداث واالنتهاكات الصهيونية في حق الفلسطينيين7
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o مهمة جدا 

o مهمة 

o محايد 

o  غير مهمة 

o غير مهمة بشدة 

 اجهها المؤسسات واللجان العاملة من أجل القضية الفلسطينية والعاملين فيها؟برأيك، ما هي المعيقات التي تو 

 اختر كل ما ينطبق.

o  ضعف الدعم اإلعالمي ألعمال هذه المؤسسات واللجان 

o ضعف الدعم المادي 

o  تتعلق بالسياسات الداخلية لبلد اإلقامة سياسيةمعيقات 

o  اجتماعيةمعيقات 

o فيما يخص القضية الفلسطينية قلة الوعي الثقافي 

o قلة الوعي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية 

o ................................................. أخرى، اذكرها 

 

 مالحظات أو اقتراحات ترغب بإضافتها

........................................................................ 
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 IBM SPSS STATISTICS 20: تحليل االستبيان باستخدام برنامج 2الملحق 

[DataSet0] C:\Users\Reem.pH\Documents\Diploma\Academia Files - Research 

Related\SPSS Analysis.sav 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Joined Community? * 

Residency 
137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Joined Community? * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Joined Community? 

Still a Member 

Count 27 9 36 

% within Joined Community? 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Residency 28.7% 20.9% 26.3% 

% of Total 19.7% 6.6% 26.3% 

Was a Member 

Count 8 6 14 

% within Joined Community? 57.1% 42.9% 100.0% 



 

40 
 

% within Residency 8.5% 14.0% 10.2% 

% of Total 5.8% 4.4% 10.2% 

Never a Member 

Count 59 28 87 

% within Joined Community? 67.8% 32.2% 100.0% 

% within Residency 62.8% 65.1% 63.5% 

% of Total 43.1% 20.4% 63.5% 

Total 

Count 94 43 137 

% within Joined Community? 68.6% 31.4% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 68.6% 31.4% 100.0% 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prepared for an Activity? * 

Residency 
137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Prepared for an Activity? * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Prepared for an Activity? yes 

Count 45 28 73 

% within Prepared for an 

Activity? 
61.6% 38.4% 100.0% 
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% within Residency 47.9% 65.1% 53.3% 

% of Total 32.8% 20.4% 53.3% 

no 

Count 49 15 64 

% within Prepared for an 

Activity? 
76.6% 23.4% 100.0% 

% within Residency 52.1% 34.9% 46.7% 

% of Total 35.8% 10.9% 46.7% 

Total 

Count 94 43 137 

% within Prepared for an 

Activity? 
68.6% 31.4% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 68.6% 31.4% 100.0% 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prepared for an Activity? * 

Nationality 
137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Prepared for an Activity? * Nationality Crosstabulation 

 Nationality 

Kuwaiti Palestinian other 

Prepared for an Activity? yes 

Count 10 53 10 

% within Prepared for an 

Activity? 
13.7% 72.6% 13.7% 

% within Nationality 47.6% 61.6% 33.3% 

% of Total 7.3% 38.7% 7.3% 
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No 

Count 11 33 20 

% within Prepared for an 

Activity? 
17.2% 51.6% 31.2% 

% within Nationality 52.4% 38.4% 66.7% 

% of Total 8.0% 24.1% 14.6% 

Total 

Count 21 86 30 

% within Prepared for an 

Activity? 
15.3% 62.8% 21.9% 

% within Nationality 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.3% 62.8% 21.9% 

 

Prepared for an Activity? * Nationality Crosstabulation 

 Total 

Prepared for an Activity? 

yes 

Count 73 

% within Prepared for an Activity? 100.0% 

% within Nationality 53.3% 

% of Total 53.3% 

no 

Count 64 

% within Prepared for an Activity? 100.0% 

% within Nationality 46.7% 

% of Total 46.7% 

Total 

Count 137 

% within Prepared for an Activity? 100.0% 

% within Nationality 100.0% 
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% of Total 100.0% 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Joined Community? * 

Nationality 
137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Joined Community? * Nationality Crosstabulation 

 Nationality 

Kuwaiti Palestinian Other 

Joined Community? 

Still a Member 

Count 7 24 5 

% within Joined Community? 19.4% 66.7% 13.9% 

% within Nationality 33.3% 27.9% 16.7% 

% of Total 5.1% 17.5% 3.6% 

Was a Member 

Count 1 12 1 

% within Joined Community? 7.1% 85.7% 7.1% 

% within Nationality 4.8% 14.0% 3.3% 

% of Total 0.7% 8.8% 0.7% 

Never a Member 

Count 13 50 24 

% within Joined Community? 14.9% 57.5% 27.6% 

% within Nationality 61.9% 58.1% 80.0% 

% of Total 9.5% 36.5% 17.5% 
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Total 

Count 21 86 30 

% within Joined Community? 15.3% 62.8% 21.9% 

% within Nationality 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.3% 62.8% 21.9% 

 

Joined Community? * Nationality Crosstabulation 

 Total 

Joined Community? 

Still a Member 

Count 36 

% within Joined Community? 100.0% 

% within Nationality 26.3% 

% of Total 26.3% 

Was a Member 

Count 14 

% within Joined Community? 100.0% 

% within Nationality 10.2% 

% of Total 10.2% 

Never a Member 

Count 87 

% within Joined Community? 100.0% 

% within Nationality 63.5% 

% of Total 63.5% 

Total 

Count 137 

% within Joined Community? 100.0% 

% within Nationality 100.0% 

% of Total 100.0% 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Residency * Nationality 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Residency * Nationality Crosstabulation 

 Nationality Total 

Kuwaiti Palestinian other 

Residency 

in Kuwait 

Count 21 47 26 94 

% within Residency 22.3% 50.0% 27.7% 100.0% 

% within Nationality 100.0% 54.7% 86.7% 68.6% 

% of Total 15.3% 34.3% 19.0% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 0 39 4 43 

% within Residency 0.0% 90.7% 9.3% 100.0% 

% within Nationality 0.0% 45.3% 13.3% 31.4% 

% of Total 0.0% 28.5% 2.9% 31.4% 

Total 

Count 21 86 30 137 

% within Residency 15.3% 62.8% 21.9% 100.0% 

% within Nationality 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.3% 62.8% 21.9% 100.0% 

 

Case Processing Summary 
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 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Nationality * Residency 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Nationality * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Nationality 

Kuwaiti 

Count 21 0 21 

% within Nationality 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Residency 22.3% 0.0% 15.3% 

% of Total 15.3% 0.0% 15.3% 

Palestinian 

Count 47 39 86 

% within Nationality 54.7% 45.3% 100.0% 

% within Residency 50.0% 90.7% 62.8% 

% of Total 34.3% 28.5% 62.8% 

other 

Count 26 4 30 

% within Nationality 86.7% 13.3% 100.0% 

% within Residency 27.7% 9.3% 21.9% 

% of Total 19.0% 2.9% 21.9% 

Total 

Count 94 43 137 

% within Nationality 68.6% 31.4% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 
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% of Total 68.6% 31.4% 100.0% 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Residency * Satisfaction 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Residency * Satisfaction Crosstabulation 

 Satisfaction 

Extremely Not 

Satisfied 

Not Satisfied Netural Satisfied 

Residency 

in Kuwait 

Count 9 13 44 22 

% within Residency 9.6% 13.8% 46.8% 23.4% 

% within Satisfaction 75.0% 50.0% 68.8% 81.5% 

% of Total 6.6% 9.5% 32.1% 16.1% 

out of Kuwait 

Count 3 13 20 5 

% within Residency 7.0% 30.2% 46.5% 11.6% 

% within Satisfaction 25.0% 50.0% 31.2% 18.5% 

% of Total 2.2% 9.5% 14.6% 3.6% 

Total 

Count 12 26 64 27 

% within Residency 8.8% 19.0% 46.7% 19.7% 

% within Satisfaction 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 8.8% 19.0% 46.7% 19.7% 
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Residency * Satisfaction Crosstabulation 

 Satisfaction Total 

Extremely Satisfied 

Residency 

in Kuwait 

Count 6 94 

% within Residency 6.4% 100.0% 

% within Satisfaction 75.0% 68.6% 

% of Total 4.4% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 2 43 

% within Residency 4.7% 100.0% 

% within Satisfaction 25.0% 31.4% 

% of Total 1.5% 31.4% 

Total 

Count 8 137 

% within Residency 5.8% 100.0% 

% within Satisfaction 100.0% 100.0% 

% of Total 5.8% 100.0% 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Residency * Satisfaction 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 
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Residency * Moral Support 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Financial Support 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Gain Media 

Attention 
137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Public Opinio 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Political Impact 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Raise Awareness 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

Residency * Documentation 137 100.0% 0 0.0% 137 100.0% 

 

 

Residency * Satisfaction Crosstabulation 

 Satisfaction 

Extremely Not 

Satisfied 

Not Satisfied Netural Satisfied 

Residency 

in Kuwait 

Count 9 13 44 22 

% within Residency 9.6% 13.8% 46.8% 23.4% 

% within Satisfaction 75.0% 50.0% 68.8% 81.5% 

% of Total 6.6% 9.5% 32.1% 16.1% 

out of Kuwait 

Count 3 13 20 5 

% within Residency 7.0% 30.2% 46.5% 11.6% 

% within Satisfaction 25.0% 50.0% 31.2% 18.5% 

% of Total 2.2% 9.5% 14.6% 3.6% 

Total 

Count 12 26 64 27 

% within Residency 8.8% 19.0% 46.7% 19.7% 

% within Satisfaction 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 8.8% 19.0% 46.7% 19.7% 



 

50 
 

 

Residency * Satisfaction Crosstabulation 

 Satisfaction Total 

Extremely Satisfied 

Residency 

in Kuwait 

Count 6 94 

% within Residency 6.4% 100.0% 

% within Satisfaction 75.0% 68.6% 

% of Total 4.4% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 2 43 

% within Residency 4.7% 100.0% 

% within Satisfaction 25.0% 31.4% 

% of Total 1.5% 31.4% 

Total 

Count 8 137 

% within Residency 5.8% 100.0% 

% within Satisfaction 100.0% 100.0% 

% of Total 5.8% 100.0% 

 

 

Residency * Moral Support Crosstabulation 

 Moral Support 

Not Important Netural Important 

Residency in Kuwait 

Count 1 11 33 

% within Residency 1.1% 11.7% 35.1% 

% within Moral Support 50.0% 73.3% 67.3% 

% of Total 0.7% 8.0% 24.1% 
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out of Kuwait 

Count 1 4 16 

% within Residency 2.3% 9.3% 37.2% 

% within Moral Support 50.0% 26.7% 32.7% 

% of Total 0.7% 2.9% 11.7% 

Total 

Count 2 15 49 

% within Residency 1.5% 10.9% 35.8% 

% within Moral Support 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 1.5% 10.9% 35.8% 

 

Residency * Moral Support Crosstabulation 

 Moral Support Total 

Extremely Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 49 94 

% within Residency 52.1% 100.0% 

% within Moral Support 69.0% 68.6% 

% of Total 35.8% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 22 43 

% within Residency 51.2% 100.0% 

% within Moral Support 31.0% 31.4% 

% of Total 16.1% 31.4% 

Total 

Count 71 137 

% within Residency 51.8% 100.0% 

% within Moral Support 100.0% 100.0% 

% of Total 51.8% 100.0% 
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Residency * Financial Support Crosstabulation 

 Financial Support 

Not Important Netural Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 1 12 28 

% within Residency 1.1% 12.8% 29.8% 

% within Financial Support 33.3% 66.7% 66.7% 

% of Total 0.7% 8.8% 20.4% 

out of Kuwait 

Count 2 6 14 

% within Residency 4.7% 14.0% 32.6% 

% within Financial Support 66.7% 33.3% 33.3% 

% of Total 1.5% 4.4% 10.2% 

Total 

Count 3 18 42 

% within Residency 2.2% 13.1% 30.7% 

% within Financial Support 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 2.2% 13.1% 30.7% 

 

Residency * Financial Support Crosstabulation 

 Financial Support Total 

Extremely Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 53 94 

% within Residency 56.4% 100.0% 

% within Financial Support 71.6% 68.6% 

% of Total 38.7% 68.6% 

out of Kuwait Count 21 43 
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% within Residency 48.8% 100.0% 

% within Financial Support 28.4% 31.4% 

% of Total 15.3% 31.4% 

Total 

Count 74 137 

% within Residency 54.0% 100.0% 

% within Financial Support 100.0% 100.0% 

% of Total 54.0% 100.0% 

 

 

Residency * Gain Media Attention Crosstabulation 

 Gain Media Attention 

Extremely Not 

Important 

Not Important Netural 

Residency 

in Kuwait 

Count 0 5 9 

% within Residency 0.0% 5.3% 9.6% 

% within Gain Media Attention 0.0% 83.3% 64.3% 

% of Total 0.0% 3.6% 6.6% 

out of Kuwait 

Count 1 1 5 

% within Residency 2.3% 2.3% 11.6% 

% within Gain Media Attention 100.0% 16.7% 35.7% 

% of Total 0.7% 0.7% 3.6% 

Total 

Count 1 6 14 

% within Residency 0.7% 4.4% 10.2% 

% within Gain Media Attention 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 0.7% 4.4% 10.2% 
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Residency * Gain Media Attention Crosstabulation 

 Gain Media Attention Total 

Important Extremely 

Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 22 58 94 

% within Residency 23.4% 61.7% 100.0% 

% within Gain Media Attention 62.9% 71.6% 68.6% 

% of Total 16.1% 42.3% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 13 23 43 

% within Residency 30.2% 53.5% 100.0% 

% within Gain Media Attention 37.1% 28.4% 31.4% 

% of Total 9.5% 16.8% 31.4% 

Total 

Count 35 81 137 

% within Residency 25.5% 59.1% 100.0% 

% within Gain Media Attention 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 25.5% 59.1% 100.0% 

 

 

Residency * Public Opinio Crosstabulation 

 Public Opinio 

Extremely Not 

Important 

Not Important Netural 

Residency in Kuwait 

Count 0 2 12 

% within Residency 0.0% 2.1% 12.8% 
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% within Public Opinio 0.0% 100.0% 75.0% 

% of Total 0.0% 1.5% 8.8% 

out of Kuwait 

Count 1 0 4 

% within Residency 2.3% 0.0% 9.3% 

% within Public Opinio 100.0% 0.0% 25.0% 

% of Total 0.7% 0.0% 2.9% 

Total 

Count 1 2 16 

% within Residency 0.7% 1.5% 11.7% 

% within Public Opinio 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 0.7% 1.5% 11.7% 

 

Residency * Public Opinio Crosstabulation 

 Public Opinio Total 

Important Extremely Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 26 54 94 

% within Residency 27.7% 57.4% 100.0% 

% within Public Opinio 65.0% 69.2% 68.6% 

% of Total 19.0% 39.4% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 14 24 43 

% within Residency 32.6% 55.8% 100.0% 

% within Public Opinio 35.0% 30.8% 31.4% 

% of Total 10.2% 17.5% 31.4% 

Total 

Count 40 78 137 

% within Residency 29.2% 56.9% 100.0% 

% within Public Opinio 100.0% 100.0% 100.0% 
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% of Total 29.2% 56.9% 100.0% 

 

 

Residency * Political Impact Crosstabulation 

 Political Impact 

Extremely Not 

Important 

Not Important Netural 

Residency 

in Kuwait 

Count 3 7 22 

% within Residency 3.2% 7.4% 23.4% 

% within Political Impact 50.0% 100.0% 71.0% 

% of Total 2.2% 5.1% 16.1% 

out of Kuwait 

Count 3 0 9 

% within Residency 7.0% 0.0% 20.9% 

% within Political Impact 50.0% 0.0% 29.0% 

% of Total 2.2% 0.0% 6.6% 

Total 

Count 6 7 31 

% within Residency 4.4% 5.1% 22.6% 

% within Political Impact 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 4.4% 5.1% 22.6% 

 

Residency * Political Impact Crosstabulation 

 Political Impact Total 

Important Extremely Important 

Residency in Kuwait 

Count 22 40 94 

% within Residency 23.4% 42.6% 100.0% 
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% within Political Impact 66.7% 66.7% 68.6% 

% of Total 16.1% 29.2% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 11 20 43 

% within Residency 25.6% 46.5% 100.0% 

% within Political Impact 33.3% 33.3% 31.4% 

% of Total 8.0% 14.6% 31.4% 

Total 

Count 33 60 137 

% within Residency 24.1% 43.8% 100.0% 

% within Political Impact 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 24.1% 43.8% 100.0% 

 

 

Residency * Raise Awareness Crosstabulation 

 Raise Awareness 

Not Important Netural Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 2 4 26 

% within Residency 2.1% 4.3% 27.7% 

% within Raise Awareness 66.7% 66.7% 68.4% 

% of Total 1.5% 2.9% 19.0% 

out of Kuwait 

Count 1 2 12 

% within Residency 2.3% 4.7% 27.9% 

% within Raise Awareness 33.3% 33.3% 31.6% 

% of Total 0.7% 1.5% 8.8% 

Total Count 3 6 38 
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% within Residency 2.2% 4.4% 27.7% 

% within Raise Awareness 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 2.2% 4.4% 27.7% 

 

Residency * Raise Awareness Crosstabulation 

 Raise Awareness Total 

Extremely Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 62 94 

% within Residency 66.0% 100.0% 

% within Raise Awareness 68.9% 68.6% 

% of Total 45.3% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 28 43 

% within Residency 65.1% 100.0% 

% within Raise Awareness 31.1% 31.4% 

% of Total 20.4% 31.4% 

Total 

Count 90 137 

% within Residency 65.7% 100.0% 

% within Raise Awareness 100.0% 100.0% 

% of Total 65.7% 100.0% 

 

 

Residency * Documentation Crosstabulation 

 Documentation 

Not Important Netural Important 

Residency in Kuwait Count 3 7 27 
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% within Residency 3.2% 7.4% 28.7% 

% within Documentation 75.0% 87.5% 67.5% 

% of Total 2.2% 5.1% 19.7% 

out of Kuwait 

Count 1 1 13 

% within Residency 2.3% 2.3% 30.2% 

% within Documentation 25.0% 12.5% 32.5% 

% of Total 0.7% 0.7% 9.5% 

Total 

Count 4 8 40 

% within Residency 2.9% 5.8% 29.2% 

% within Documentation 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 2.9% 5.8% 29.2% 

 

Residency * Documentation Crosstabulation 

 Documentation Total 

Extremely Important 

Residency 

in Kuwait 

Count 57 94 

% within Residency 60.6% 100.0% 

% within Documentation 67.1% 68.6% 

% of Total 41.6% 68.6% 

out of Kuwait 

Count 28 43 

% within Residency 65.1% 100.0% 

% within Documentation 32.9% 31.4% 

% of Total 20.4% 31.4% 

Total 

Count 85 137 

% within Residency 62.0% 100.0% 
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% within Documentation 100.0% 100.0% 

% of Total 62.0% 100.0% 

 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (Age = 2 | Age = 3 | Age = 4). 

EXECUTE. 

FREQUENCIES VARIABLES=Gender Education Nationality Residency EverMember 

Activity 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

CROSSTABS 

[DataSet1] C:\Users\Reem.pH\Documents\Diploma\Academia Files - Research 

Related\SPSS Analysis-weighted.sav 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Satisfaction * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Moral Support * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Financial Support * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Gain Media Attention * 

Residency 
92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 
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Public Opinio * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Political Impact * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Raise Awareness * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

Documentation * Residency 92 100.0% 0 0.0% 92 100.0% 

 

 

Satisfaction * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Satisfaction 

Extremely Not Satisfied 

Count 3 1 4 

% within Satisfaction 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Residency 4.3% 4.5% 4.3% 

% of Total 3.3% 1.1% 4.3% 

Not Satisfied 

Count 9 9 18 

% within Satisfaction 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Residency 12.9% 40.9% 19.6% 

% of Total 9.8% 9.8% 19.6% 

Netural 

Count 39 8 47 

% within Satisfaction 83.0% 17.0% 100.0% 

% within Residency 55.7% 36.4% 51.1% 

% of Total 42.4% 8.7% 51.1% 

Satisfied 

Count 16 3 19 

% within Satisfaction 84.2% 15.8% 100.0% 

% within Residency 22.9% 13.6% 20.7% 

% of Total 17.4% 3.3% 20.7% 



 

62 
 

Extremely Satisfied 

Count 3 1 4 

% within Satisfaction 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Residency 4.3% 4.5% 4.3% 

% of Total 3.3% 1.1% 4.3% 

Total 

Count 70 22 92 

% within Satisfaction 76.1% 23.9% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 100.0% 

 

 

Moral Support * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Moral Support 

Not Important 

Count 0 1 1 

% within Moral Support 0.0% 100.0% 100.0% 

% within Residency 0.0% 4.5% 1.1% 

% of Total 0.0% 1.1% 1.1% 

Netural 

Count 9 1 10 

% within Moral Support 90.0% 10.0% 100.0% 

% within Residency 12.9% 4.5% 10.9% 

% of Total 9.8% 1.1% 10.9% 

Important 

Count 26 10 36 

% within Moral Support 72.2% 27.8% 100.0% 

% within Residency 37.1% 45.5% 39.1% 
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% of Total 28.3% 10.9% 39.1% 

Extremely Important 

Count 35 10 45 

% within Moral Support 77.8% 22.2% 100.0% 

% within Residency 50.0% 45.5% 48.9% 

% of Total 38.0% 10.9% 48.9% 

Total 

Count 70 22 92 

% within Moral Support 76.1% 23.9% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 100.0% 

 

 

Financial Support * Residency Crosstabulation 

 Residency 

in Kuwait out of Kuwait 

Financial Support 

Not Important 

Count 0 2 

% within Financial Support 0.0% 100.0% 

% within Residency 0.0% 9.1% 

% of Total 0.0% 2.2% 

Netural 

Count 11 1 

% within Financial Support 91.7% 8.3% 

% within Residency 15.7% 4.5% 

% of Total 12.0% 1.1% 

Important 

Count 21 9 

% within Financial Support 70.0% 30.0% 
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% within Residency 30.0% 40.9% 

% of Total 22.8% 9.8% 

Extremely Important 

Count 38 10 

% within Financial Support 79.2% 20.8% 

% within Residency 54.3% 45.5% 

% of Total 41.3% 10.9% 

Total 

Count 70 22 

% within Financial Support 76.1% 23.9% 

% within Residency 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 

 

Financial Support * Residency Crosstabulation 

 Total 

Financial Support 

Not Important 

Count 2 

% within Financial Support 100.0% 

% within Residency 2.2% 

% of Total 2.2% 

Netural 

Count 12 

% within Financial Support 100.0% 

% within Residency 13.0% 

% of Total 13.0% 

Important 

Count 30 

% within Financial Support 100.0% 

% within Residency 32.6% 
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% of Total 32.6% 

Extremely Important 

Count 48 

% within Financial Support 100.0% 

% within Residency 52.2% 

% of Total 52.2% 

Total 

Count 92 

% within Financial Support 100.0% 

% within Residency 100.0% 

% of Total 100.0% 

 

 

Gain Media Attention * Residency Crosstabulation 

 Residency 

in Kuwait out of Kuwait 

Gain Media Attention 

Extremely Not Important 

Count 0 1 

% within Gain Media Attention 0.0% 100.0% 

% within Residency 0.0% 4.5% 

% of Total 0.0% 1.1% 

Not Important 

Count 4 1 

% within Gain Media Attention 80.0% 20.0% 

% within Residency 5.7% 4.5% 

% of Total 4.3% 1.1% 

Netural 

Count 7 3 

% within Gain Media Attention 70.0% 30.0% 
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% within Residency 10.0% 13.6% 

% of Total 7.6% 3.3% 

Important 

Count 16 8 

% within Gain Media Attention 66.7% 33.3% 

% within Residency 22.9% 36.4% 

% of Total 17.4% 8.7% 

Extremely Important 

Count 43 9 

% within Gain Media Attention 82.7% 17.3% 

% within Residency 61.4% 40.9% 

% of Total 46.7% 9.8% 

Total 

Count 70 22 

% within Gain Media Attention 76.1% 23.9% 

% within Residency 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 

 

Gain Media Attention * Residency Crosstabulation 

 Total 

Gain Media Attention 

Extremely Not Important 

Count 1 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 1.1% 

% of Total 1.1% 

Not Important 

Count 5 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 5.4% 
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% of Total 5.4% 

Netural 

Count 10 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 10.9% 

% of Total 10.9% 

Important 

Count 24 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 26.1% 

% of Total 26.1% 

Extremely Important 

Count 52 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 56.5% 

% of Total 56.5% 

Total 

Count 92 

% within Gain Media Attention 100.0% 

% within Residency 100.0% 

% of Total 100.0% 

 

 

Public Opinio * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Public Opinio Extremely Not Important 

Count 0 1 1 

% within Public Opinio 0.0% 100.0% 100.0% 



 

68 
 

% within Residency 0.0% 4.5% 1.1% 

% of Total 0.0% 1.1% 1.1% 

Not Important 

Count 1 0 1 

% within Public Opinio 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Residency 1.4% 0.0% 1.1% 

% of Total 1.1% 0.0% 1.1% 

Netural 

Count 8 2 10 

% within Public Opinio 80.0% 20.0% 100.0% 

% within Residency 11.4% 9.1% 10.9% 

% of Total 8.7% 2.2% 10.9% 

Important 

Count 22 7 29 

% within Public Opinio 75.9% 24.1% 100.0% 

% within Residency 31.4% 31.8% 31.5% 

% of Total 23.9% 7.6% 31.5% 

Extremely Important 

Count 39 12 51 

% within Public Opinio 76.5% 23.5% 100.0% 

% within Residency 55.7% 54.5% 55.4% 

% of Total 42.4% 13.0% 55.4% 

Total 

Count 70 22 92 

% within Public Opinio 76.1% 23.9% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 100.0% 
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Political Impact * Residency Crosstabulation 

 Residency 

in Kuwait out of Kuwait 

Political Impact 

Extremely Not Important 

Count 3 3 

% within Political Impact 50.0% 50.0% 

% within Residency 4.3% 13.6% 

% of Total 3.3% 3.3% 

Not Important 

Count 6 0 

% within Political Impact 100.0% 0.0% 

% within Residency 8.6% 0.0% 

% of Total 6.5% 0.0% 

Netural 

Count 18 5 

% within Political Impact 78.3% 21.7% 

% within Residency 25.7% 22.7% 

% of Total 19.6% 5.4% 

Important 

Count 13 5 

% within Political Impact 72.2% 27.8% 

% within Residency 18.6% 22.7% 

% of Total 14.1% 5.4% 

Extremely Important 

Count 30 9 

% within Political Impact 76.9% 23.1% 

% within Residency 42.9% 40.9% 

% of Total 32.6% 9.8% 

Total 

Count 70 22 

% within Political Impact 76.1% 23.9% 



 

70 
 

% within Residency 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 

 

Political Impact * Residency Crosstabulation 

 Total 

Political Impact 

Extremely Not Important 

Count 6 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 6.5% 

% of Total 6.5% 

Not Important 

Count 6 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 6.5% 

% of Total 6.5% 

Netural 

Count 23 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 25.0% 

% of Total 25.0% 

Important 

Count 18 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 19.6% 

% of Total 19.6% 

Extremely Important 

Count 39 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 42.4% 
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% of Total 42.4% 

Total 

Count 92 

% within Political Impact 100.0% 

% within Residency 100.0% 

% of Total 100.0% 

 

 

Raise Awareness * Residency Crosstabulation 

 Residency 

in Kuwait out of Kuwait 

Raise Awareness 

Not Important 

Count 1 1 

% within Raise Awareness 50.0% 50.0% 

% within Residency 1.4% 4.5% 

% of Total 1.1% 1.1% 

Netural 

Count 2 0 

% within Raise Awareness 100.0% 0.0% 

% within Residency 2.9% 0.0% 

% of Total 2.2% 0.0% 

Important 

Count 21 7 

% within Raise Awareness 75.0% 25.0% 

% within Residency 30.0% 31.8% 

% of Total 22.8% 7.6% 

Extremely Important 

Count 46 14 

% within Raise Awareness 76.7% 23.3% 
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% within Residency 65.7% 63.6% 

% of Total 50.0% 15.2% 

Total 

Count 70 22 

% within Raise Awareness 76.1% 23.9% 

% within Residency 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 

 

Raise Awareness * Residency Crosstabulation 

 Total 

Raise Awareness 

Not Important 

Count 2 

% within Raise Awareness 100.0% 

% within Residency 2.2% 

% of Total 2.2% 

Netural 

Count 2 

% within Raise Awareness 100.0% 

% within Residency 2.2% 

% of Total 2.2% 

Important 

Count 28 

% within Raise Awareness 100.0% 

% within Residency 30.4% 

% of Total 30.4% 

Extremely Important 

Count 60 

% within Raise Awareness 100.0% 

% within Residency 65.2% 
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% of Total 65.2% 

Total 

Count 92 

% within Raise Awareness 100.0% 

% within Residency 100.0% 

% of Total 100.0% 

 

 

Documentation * Residency Crosstabulation 

 Residency Total 

in Kuwait out of Kuwait 

Documentation 

Not Important 

Count 2 1 3 

% within Documentation 66.7% 33.3% 100.0% 

% within Residency 2.9% 4.5% 3.3% 

% of Total 2.2% 1.1% 3.3% 

Netural 

Count 5 0 5 

% within Documentation 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Residency 7.1% 0.0% 5.4% 

% of Total 5.4% 0.0% 5.4% 

Important 

Count 21 7 28 

% within Documentation 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Residency 30.0% 31.8% 30.4% 

% of Total 22.8% 7.6% 30.4% 

Extremely Important 

Count 42 14 56 

% within Documentation 75.0% 25.0% 100.0% 
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% within Residency 60.0% 63.6% 60.9% 

% of Total 45.7% 15.2% 60.9% 

Total 

Count 70 22 92 

% within Documentation 76.1% 23.9% 100.0% 

% within Residency 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 76.1% 23.9% 100.0% 

 

 


