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االختالط في اجلامعة.. ما مصيره؟

موضوع الطعن املقدم من احملامي حسني العصفور 
وطالبني من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

األسباب والدفاع في الطعن املقدم 
ضد »منع االختالط«

إن احملكمة الدستورية هي املختصة دون غيرها بتفسير 
النصوص الدستورية وبالفصل في النزاعات املتعلقة 
بدستورية القوانني واملراسيم وبقوانني واللوائح وفي 

الطعون اخلاصة بانتخاب مجلس األمة او بصحة عضويتهم 
ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر 

احملاكم، ولكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى 
أصلية امام احملكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم 

بقانون او الئحة اذا قامت لديه شبهات جدية مبخالفته 

ألحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مبارة في 
الطعن عليه وعمال وبالتالي فان احملكمة الدستورية املوقرة 

تكون هي املختصة بنظر الطعن باملاثل والفصل في مدى 
دستورية احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشان تنظيم 

التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والتعليم في املدارس اخلاصة من حيث 

توافر الصفة وشرط املصلحة في الطاعنني االول والثاني 
والثالث في الطعن بعدم دستورية القانون املطعون عليه.

حيث ان الطاعن األول عبدالعزيز احمد محمد الناجم طالب 
ويدرس ومقيد حاليا بالفرقة اخلامسة بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت ويواجه منذ انتهاء الكورس الدراسي األول 

لعام 2012-2013 مشكلة إنذار املعدل العام وكان آنذاك بحاجة 
ماسة لتسجيل عدد )15( وحدة دراسية تعادل )5( مواد 

دراسية فقد تقدم إلدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل 
بكلية العلوم االدارية جامعة الكويت لتسجيل تلك الوحدات 

واملواد الدراسية والبالغ عددها )15( وحدة دراسية وذلك 
حتقيقا ملصلحته لزيادة معدله الدراسي العام، اال انه فوجئ 
بعدم السماح او املوافقة له اال على تسجيل عدد )9( وحدات 
دراسية تعادل )3( مواد دراسية وهي عدد مواد دراسية أقل 
من احلد األدنى املقرر دراسته لكل طالب للنجاح وكان ذلك 

بسبب مباشر ونتيجة لتطبيق وتنفيذ احكام ونصوص 
القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في 

جامعة الكويت والذي متنع نصوصه وأحكامه املطعون عليها 
بعدم دستورية االختالط في الشعب الدراسية وفي الدراسة 
بني الطالب والطالبات ونتيجة لقيام ادارة التسجيل بعمادة 

القبول والتسجيل بتخصيص معظم الشعب الدراسية 
للدارسني بكلية العلوم اإلدارية في ذلك العام للطالبات من 

االناث فقط دون الذكور وعدم توافر أماكن شاغرة بالشعب 
الدراسية املقررة للطالبات ولقيامها أيضا بغلق الشعب 
الدراسية املقررة للطالب في تلك املواد لعدم استكمال 
احلد األدنى للعدد الالزم من الطالب للشعب الدراسية 

املقررة للطالب وهو األمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن 
األول احمد الناجم ـ من دراسته في هذا الكورس والفصل 

الدراسي وأحلق به بالغ الضرر والذي يتمثل في منعه 
من الدراسة في هذا الفصل وتأخر تخرجه عن زمالئه من 

الطالبات بالكلية في ذات التخصص ملدة جتاوزت العام رغم 
وحدة املركز القانوني لكل منهم امام شروط الدراسة والقيد، 

كما استمرت معاناة الطاعن األول من تطبيق وتنفيذ ادارة 
التسجيل بشهادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ألحكام 
القانون رقم 24 لسنة 1996 سالف الذكر في السنة الدراسية 

احلالية 2014-2015 حيث تقدم الطاعن األول بطلب تسجيل 
مادة احملاسبة )112( في الفصل الدراسي الثاني حتى يتمكن 

من تسجيل مادة محاسبة التكاليف في الفصل الدراسي 
الصيفي ليتمكن من التخرج في الفصل الدراسي األول من 

العام 2015-2016 اال انه فوجئ بتخصيص شعبتني دراسيتني 
لدراسة مادة محاسبة التكاليف فقط للطالب من الذكور 

إحداها مت غلقها بسبب عدم استكمال احلد األدنى املقرر 
لعدد الطالب الدارسني بالشعبة، كما مت رفض طلبه بااللتحاق 

بإحدى الشعب الدراسية املخصصة للطالبات من االناث 
لدراسة مادة محاسبة التكاليف هذا رغم توافر أماكن شاغرة 

بالشعب الدراسية املخصصة للطالبات إزاء تطبيق القانون 
املطعون فيه بعدم الدستورية ومت حرمان الطاعن األول من 
استكمال دراسته لتلك املادة والالزمة للتخرج، األمر الذي 

يترتب عليه إحلاق بالغ الضرر به ويؤدي الى تأخر تخرجه 
الى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015 ـ 2016 

والذي يتوقف قبوله لاللتحاق بدراسة املادة سالفة الذكر 
والالزمة لتخرجه ايضا على مدى توفير وتخصيص ادارة 
التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بكلية العلوم اإلدارية 

بجامعة الكويت لشعبه للطالب من الذكور لدراسة املادة وهو 
األمر الذي يضع مستقبل الطالب الطاعن بصورة محققة 

في طريق مجهول وضياع اكثر من سنة دراسية عليه وال 
يستطيع معه التخرج واحلصول على مؤهله اجلامعي أسوة 

بزمالئه من الطالبات االناث.
كما ان الطاعن الثاني سعود مبارك عبدالرحمن الشويرد ـ 
طالب ويدرس ومقيد حاليا في الفرقة الرابعة بكلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت وقد تقدم بطلب لتسجيل ودراسة 

مادة االدارة االستراتيجية للفصل الدراسي 2012 ـ 2013 اال 
انه فوجئ بعدم موافقة عمادة القبول والتسجيل بالكلية على 
تسجيل دراسته للمادة بسبب غلق اجلامعة الشعب الدراسية 
املخصصة لدراسة الطالب للمادة، كما مت رفض طلب التحاقه 

لدراسة املادة بإحدى الشعب الدراسية املخصصة للطالبات 
من االناث لدراسة املادة ذاتها وذلك بسبب تطبيق وتنفيذ 

احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم 
العالي في جامعة الكويت والذي متنع احكامه املطعون عليها 
بعدم دستورية االختالط في الشعب الدراسية وفي الدراسة 
بني الطالب والطالبات أيضا وذلك باملخالفة ألحكام املساواة 

والعدل وتكافؤ الفرص املنصوص عليها في الدستور.
هذا رغم توافر أماكن ومقاعد شاغرة بالشعب الدراسية 

املخصصة للطالبات من اإلناث وهو االمر الذي حرم الطالب 
من تسجيل دراسة املادة وترتب عليه تأخير تخرجه أسوة 
بزميالته من الطالبات، كما استمر هذا الوضع مع الطاعن 

الثاني حيث مت حرمانه من التسجيل لدراسة املادة في 
الفصلني الدراسيني األول والثاني لعام 2013 ـ 2014 وذلك 
بزعم اكتمال عدد املقاعد املخصصة لدراسة املادة بالشعب 

املخصصة للطالب من الذكور ولرفض عمادة القبول 

والتسجيل بالكلية تسجيله لدراسة املادة بإحدى الشعب 
الدراسية املخصصة لدراسة املادة للطالبات رغم توافر مقاعد 

شاغرة بالشعب املخصصة لدراسة املادة للطالبات وهو 
األمر الذي اضطر الطاعن الى التسجيل لدراسة مادة اخرى 
هي مادة مبادئ التمويل الستكمال احلد األدنى لعدد املواد 

املطلوبة للدراسة بهذا الفصل رغم سبق تسجيله للمادة 
وأدائه لالمتحان وجناحه فيها.

كما تقدم الطاعن الثاني في الفصل الدراسي الثاني لعام 
2013 ـ 2014 للتسجيل لدراسة اللغة االجنليزية )146( اال انه 

فوجئ بعد قبوله لدراسة املادة بإغالق الشعبة املخصصة 
لدراسة املادة للطالب من الذكور الكتمال العدد املقرر للطالب 

ولرفض تسجيله بأحدث الشعب املخصصة لدراسة املادة 
للطالبات من االناث رغم توافر مقاعد وأماكن شاغره لدراسة 

املادة بالشعب املخصصة لدراسة املادة للطالبات االناث 
والتي ميكن استغاللها في استكمال الطالب لدراستهم في 
تلك الشعب اال انه مت حرمانه من الدراسة واستمر رفض 

عمادة القبول والتسجيل تسجيل الطالب الثاني لدراسة املادة 
بإحدى الشعب املخصصة للطالبات في الفصل الدراسي 

الصيفي للعام 2013 ـ 2014 ولم يتمكن من التسجيل لدراسة 
املادة اال في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2014 

ـ 2015 على سند من القول مبنع احكام القانون رقم 24 
لسنة 1996 سالف الذكر باالختالط بني الطالب والطالبات 

وهو األمر الذي ترتب عليه إحلاق بالغ الضرر بالطاعن الثاني 
وذلك إلجباره على دراسة مواد سبق له دراستها والنجاح 

فيها بسبب قبول اجلامعة للطالبات وعدم قبول الطلبة رغم 
العجز احلاصل في الشعب املخصصة للطلبة وبادعاء منع 

االختالط، وقد ترتب على تطبيق القانون املطعون عليه 
حرمانه من دراسته وتأخر تخرجه وحصوله على املؤهل 
الدراسي أسوة بزمالئه من الطالب الذين مت قبولهم وفقا 

للمقاعد الضئيلة التي مت تخصيصها للطالب لدراسة املواد 
سالفة الذكر او أسوة بزميالته من الطالبات االناث والتي 
تزيد الشعب املخصصة لهم للدراسة عن االعداد الفعلية 

للطالبات املسجالت للدراسة بتلك الشعب وكل ذلك بسبب 
ونتيجة لتطبيق القانون املطعون عليه واملخالف ألحكام 

الدستور وملبادئ احلرية واملساواة والعدل واحلق في 
التعليم.

ومتى كان ما تقدم وكان نصوص وأحكام القانون رقم 
24 لسنة 1996 ما زالت هي األحكام الواجبة التطبيق 

على الطالبني الطاعنني األول والثاني حتى متام تخرجهم 
وحصولهم على مؤهالتهم الدراسية اجلامعية وكان تنفيذ 

وتطبيق أحكام القانون السالف الذكر يهدد مستقبل الطالبني 
الدراسي والعلمي بخطر داهم يتمثل في تعطيلهم عن 

استكمال دراستهم وحرمانهم من احلصول على مؤهالتهم 
العلمية وتأخير تخرجهم أسوة بزمالئهم رغم مخالفة احكام 

ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1996 ألحكام دستور 
الكويت وهو األمر الذي ال يسع الطالبني األول او الثاني 
الطاعنني معه ويحق لهم سوى إقامة الطعن املاثل بالطعن 
بعدم دستورية القانون السالف الذكر، ومتى ما كان ذلك 
وكان تنفيذ وتطبيق احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 

املطعون عليها آنفة الذكر رغم عدم مشروعيتها وقصورها 
ومخالفتها ألحكام الدستور وعجزها عن حتقيق الغاية منها 

تكلف ميزانية الكويت مبالغ طائلة تقدر مبليارات الدنانير 
في إقامة املنشآت وقاعات ومراكز البحث واملختبرات 

واملكتبات جلميع األنشطة واخلدمات التعليمية والتربوية 
وجميع املرافق واملصاريف الالزمة لتخصيص أماكن لدراسة 

الطالب وأخرى لدراسة الطالبات باملخالفة ألحكام الدستور 
وملبدأ املساواة في احلقوق والواجبات بني الطلبة والطالبات 
بزعم تطبيق منع االختالط وتنفيذ أحكام القانون املطعون 

بعدم دستوريته وهو االمر الذي يترتب عليه إهدار األموال 
العامة للبالد ويهدر ثرواتها، والتي يعد واجب حمياتها وبحق 

فرضا على كل مواطن وذلك لالستفادة منها في تنمية 
الكويت في جميع املجاالت الكفيلة بنهضتها وازدهارها 

واحملافظة على أمنها وسالمتها في الظروف العصيبة التي 
متر بها املنطقة العربية وهو األمر الذي تتوافر معه للطاعن 

الثالث بصفته مواطنا كويتيا يهمه احلفاظ على أموال 
وثروات بالده الصفة واملصلحة في الدفع بعدم دستورية 
نصوص واحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 انف الذكر 

وذلك عمال بحكم املادة )17( من الدستور والتي تنص على 
انه »لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن« 

لالستفادة منها في جميع املجاالت الكفيلة بنهضة البالد 
واحملافظة على امنها السيما في ظل الظروف العصيبة التي 

متر بها املنطقة العربية وهو األمر الذي يحق معه للطاعن 
الثالث »حسني العصفور« بصفته مواطنا كويتيا بطلب 

القضاء بعدم دستورية القانون املطعون فيه حفاظا على 
األموال العامة للبالد وثرواتها ومنعا من االستمرار في 

إهدارها، والذي كلف ميزانية الدولة ما يقارب 10 مليارات 
دينار منذ صدور القانون املطعون عليه دون أي طائل.

د. أنور الشريعان خالل اللقاء

الشريعان لـ »األنباء«: القانون سبب للعديد 
من املشاكل وهناك اختالط بجميع محافل اجلامعة

ملزيد من البحث والتقصي 
وإلقاء الضوء على املوضوع 
من جوانب����ه كافة، حرصت 
»األنباء« اس����تاذ االقتصاد 
بكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الش����ريعان  الكويت د.أنور 
الذي حدثنا عن وجهة النظر 
ف����ي قانون منع  األكادميية 
االختالط. وفي بداية تعليقه 
على القانون أكد الشريعان أنه 
ليس هنا في معرض قانون 
منع االخت����الط من الناحية 
الشرعية وأنه ليس في مقام 

إبداء الرأي الشرعي. 
وتاب����ع: س����أحتدث عن 
الناحي����ة  املوض����وع م����ن 
األكادميي����ة وبحك����م عملي 
بجامع����ة الكويت كأس����تاذ 
لالقتص����اد ولو افترضنا ان 
الرأي الشرعي يؤخذ مبنع 
االختالط داخل اجلامعة فالذي 
يحدث اآلن على ارض الواقع 
هو » اختالط« فهناك اختالط 
في املم����رات وجميع محافل 
اجلامعة والوضع القائم حاليا 
مناف لقانون منع االختالط. 
ومن ناحية أخرى فإن قانون 
من����ع االختالط تس����بب في 
العديد من املش����اكل بسبب 
التحتية  البنية  عدم وجود 
داخل اجلامعة لفصل الطالب 

عن الطالبات.
وأكد الشريعان ان أعضاء 
هيئة التدريس هم أشخاص 
أكادمييون وبالتأكيد لو صدر 
حكم احملكمة الدستورية يؤكد 
دستورية القانون فبالتأكيد 
س����نلتزم به جميعا فنحن 
مع تطبي����ق القانون كوننا 
القانون  أكادمييني نحت����رم 
الذي يضعه املشرعون وتقره 
الدستورية، مشيرا  احملكمة 
إلى تأييده الش����ديد إلنشاء 
اكثر من جامعة حكومية في 
الكويت والتوسع في تعيني 
أعضاء هيئ����ة تدريس جدد 
أكادميي جيد  على مستوى 
يليق بسمعة ومكانة جامعة 

التوسع في  الكويت، مؤيدا 
تعيني كل من س����يكون لهم 
دور في رفع مستوى جامعة 

الكويت.
ولف����ت إل����ى أن احملكمة 
الدستورية هي التي ستفصل 
في مدى دس����تورية قانون 
منع االختالط من عدمه يوم 
8 يونيو وفي جميع األحوال 
فإننا سنلتزم مبا سيصدر عن 

احملكمة الدستورية.
وختم الشريعان: قانون 
منع االختالط أدى الى مواجهة 
الطلبة ملشكلة الشعب املغلقة، 
فعلى سبيل املثال في كلية 
العلوم اإلدارية نعرض شعبة 
امام  دراسية واحدة للطلبة 
10 شعب دراسية، موضحا 
انه مع توفير خيارات عديدة 
امام الطالب والطالبات ومنها 
إنش����اء جامع����ة منفصل����ة 
للطالبات على سبيل املثال، 
ومن ال تريد االختالط فيمكنها 
االلتح����اق بتل����ك اجلامعة، 
موضحا ان الطالب مظلومون 
بكلية العلوم اإلدارية، حيث 
الكلية  ان فترة مكوثهم في 
اطول من الطالبات مبا يؤخر 
تخرجه����م وبالتال����ي يكون 
هناك عدم عدالة بني الطالب 

والطالبات.

لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 املطعون عليه بعدم الدستورية مستهدفا، حسبما تبني من نصوص مواده ومذكرته االيضاحية، العمل 
على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم احلكومية فقط بني الطالب والطالبات وملزما احلكومة ممثلة في الوزارتني التي يقوم عليهما املعلن 
اليه الثاني والثالث وحتت دعوى الوصول الى الوضع الشرعي األمثل وخالل خمس سنوات العمل على تنفيذ وتطوير املباني القائمة في اجلهات 
الثالث »فقط« احملددة في القانون بوضع اماكن خاصة »للطالبات« في املباني وقاعات الدراسة واملختبرات واملكتبات وفي ممارسة األنشطة 

واخلدمات التربوية واالدارية وجميع املرافق.
وامتـد األمر مبا جاء في نـص املادة الثانية من ذات القانون بإلـزام جهتني من اجلهات الثالث املخاطبة بالقانـون بتطوير انظمتها ووضع 
الشـروط الالزم توافرها اللباس والسلوك والنشاط الطالبي مبا يتفق والقيم اإلسـالمية وان ميتد هذا االلتزام الى املدارس اخلاصة. وبالنظر 
الى ما شـاب نصوص القانون املطعون عليه في جملتها نصا وتفصيال من غموض وقصور في التشـريع وسـقوط في الغاية وانحراف في الهدف 
وتخصيص مبخاطبة فئة من املجتمع دون اخرى وافتراضا ووصما لها بعدم التقيد بالقيم واألخالق واملبادئ اإلسالمية التي هي ركيزة املجتمع 
الكويتي احملافظ بذاته على القيم اإلسالمية وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون املطعون عليه وتنفيذه الى تفرقة غير مبررة في ممارسة احلق 
في التعليم بني االناث والذكور، مع وحدة املراكز القانونية لكل منها امام لوائح اجلامعة ونظمها وظهر ذلك جليا فيما حتقق من معاملة مختلفة 
رغم التطابق في احلق بني اجلنسني، في رفض وعدم قبول عمادة القبول لتسجيل بعض الطالب بدعوى عدم كفاية الشعب اال ألعداد محددة 
للطالبات وأخرى منفصلة للطالب، فقد العديد منهم بتلك الفرقة فرصة االستمرار في الدراسة على املنهج الصحيح املقرر لهم في الوقت الذي 
حتققت فيه هذه الفرصة للطالبات دون مبرر واضح، وجاء ذلك أثرا مباشـرا ملا شاب نصوص القانون محل الطعن من إخالل باحلقوق وملبادئ 
املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ومخالفة صارخة جلميع أحكام الدستور األمر الذي يحق معه للطاعنني إقامة الطعن املاثل باعتبارهم اصحاب 

صفة ومصلحة في اقامة الطعن وذلك سندا وتأسيسا على ما يلي:

ما يجري في املجتمع ينافي ما وقر في ذهن املشرع 
عن االختالط عند سن القانون

أكد العصفور ان مش����كلة 
االختالط ليست دينية او فقهية 
بقدر كونها اجتماعية، مشيرا 
إلى أن الظروف االجتماعية في 
الكويت تتطلب إقرار مشاركة 

املرأة في احلياة العلمية والعامة 
باعتبارها متثل شريحة تضاهي 
الذكور عددا وثقافة ومشاركة 
في احلي����اة العامة والوظائف 
العام����ة وتقل����دت الكثير من 

املناص����ب القيادية في الدولة 
والبد من متكينها من املشاركة 
مع الرجل ف����ي العلم والبحث 
العلمي والدراسة، وقد تبوأت 
املرأة مراكز مرموقة في الدولة 

مبا يؤكد بلوغ املرأة ملرحلة من 
النضوج، ويجب معه النظر اليها 
باعتبارها قوة فاعلة وعنصرا 
مهما من عناصر ازدهار الكويت 

وتقدمها ونهضتها.

مشكلة االختالط ليست دينية ويجب دعم مشاركة املرآة في احلياة العلمية والعامة

ذكر العصفور ان االختالط 
الذي وقر في ذهن املش���رع 
القانون  عند املوافقة عل���ى 
هو اخللوة او االختالط غير 
املتمثل باالنفراد  املش���روع 
الرجل واملرأة. وحقيقة  بني 
ما يجري في املجتمع الكويتي 

بأث���ره العم���ل والدراس���ة 
االجتماعي���ة  واملش���اركة 
والتسوق والسفر واالنتقال 
والتعامل املهني والوظيفي 
وكل ميارس دوره جنبا الى 
جنب في علن وشفافية وأمام 
اجلميع خدمة وارتقاء بالوطن 

دون مساس بالقيم واألخالق 
والعادات السائدة في املجتمع، 
وعلى ارض الواقع ش���غلت 
املرأة الكويتية صحيح مكانها 
علما وعمال ومش���اركة في 
البناء وخدمة الوطن في جميع 
املجاالت، الفتا إلى ان القانون 

جاء بانحراف تشريعي واضح 
جتلى في عدم إمكانية تطبيق 
أحكامه منذ صدوره الى اليوم 
وفقا لطبيعة مباني اجلامعة 
ومراكز وكليات الهيئة العام 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومعهما املدارس اخلاصة.




