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دعوى دستورية
2022/12

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )14( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
)أكتوبر(  األول  تشرين  من  والثالثين  الحادي  اإلثنين  يوم  المنعقدة  الجلسة  في  الفلسطيني، 

لسنة 2022م، الموافق السادس من ربيع اآلخر لسنة 1444هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د. محمد عبد الغني الحا	 قاسم، رئيس المحكمة.

أبو سرور،  فتحي  النصر،  أبو  الرحمن  عبد  د.  أ.  مبارك،  أسعد  المستشارين:  السادة  وعضوية 
حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، فريد عقل، أ. د. خالد التالحمة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/12( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعي: 
عبد الرحمن ناصر محمد حمدان - عناتا.

وكيله المحامي: ناصر محمد الرفاعي - عناتا.

المدعى عليهم: 
1- فخامة رئيس دولة فلسطين باإلضافة إلى وظيفته.

2- وزير التعليم العالي بصفته رئيس مجلس التعليم العالي باإلضافة إلى وظيفته.
3- مجلس التعليم العالي باإلضافة إلى وظيفته. 

موضوع الدعوى: 
بشأن  2018م  لسنة   )6( رقم  بقانون  القرار  من   )7( المادة  من   )3( الفقرة  دستورية  في  الطعن 
التعليم العالي، والطعن في دستورية القرار رقم )1( لسنة 2020م باألسس العامة للقبول في مؤسسات 

التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2021/2020م.

اإلجراءات

بتاريخ 2022/08/21م أودع المدعي الئحة هذه الدعوى األصلية المباشرة لدى قلم المحكمة الدستورية 
العليا، طالًبا الحكم بعدم دستورية الفقرة )3( من المادة )7( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م 
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عن  الصادر  2020م،  لسنة   )1( رقم  القرار  دستورية  بعدم  الحكم  وكذلك  العالي،  التعليم  بشأن 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2020/07/02م وبشكل خاص المادة )3( منه؛ لمخالفتهما 
أحكام الفقرة )3( من المادة )24( والمادة )70( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.

بتاريخ 2022/09/05م قدمت النيابة العامة مذكرة )الئحة( المدعى عليهم الجوابية، وطلبت بموجبها 
رد الدعوى شكاًل أو موضوًعا لألسبا	 الواردة فيها.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، وحيث إن الوقائع على ما يبين من الئحة الدعوى ومرفقاتها 
تتحصل في أن المدعي طالٌب في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021م الفرع األدبي، حصل 
على معدل )74.6(، وتوجه للتسجيل في جامعة القدس تخصص حقوق، ولم يتم له ذلك بسبب وجود 
قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحمل الرقم )1( لسنة 2020م باألسس العامة 
الجامعات  منع  يتضمن  2021/2020م  الدراسي  العام  من  بدءاً  العالي  التعليم  مؤسسات  في  للقبول 
الفلسطينية قبول أي طالب من الفرع العلمي أو األدبي أو الشرعي يقل معدله عن )75%( لدراسة 
من   )3( الفقرة  دستورية  عدم  من  سند  على  الماثلة  الدعوى  إقامة  إلى  دعاه  ما  الحقوق،  تخصص 
المادة )7( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي التي تنص على: "3. وضع 
األسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة."، وكذلك عدم دستورية القرار رقم )1( لسنة 2020م 
الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي خاصة المادة )3( منه التي 
تنص على: "تكون معدالت الثانوية العامة المطلوبة لاللتحاق بدرجة البكالوريوس على النحو اآلتي: 

يسمح بدراسة تخصصي الطب البشري، وطب األسنان لطلبة الفرع العلمي فقط، وبمعدل )%85(. 1
فأعلى في الثانوية العامة.

في . 2 فأعلى   )%80( وبمعدل  فقط،  العلمي  الفرع  لطلبة  الصيدلة  تخصص  بدراسة  يسمح 
العامة. الثانوية 

تكنولوجيا . 3 وفرع  الصناعي  والفرع  العلمي  الفرع  لطلبة  الهندسة  تخصص  بدراسة  يسمح 
المعلومات فقط، وبمعدل )80%( فأعلى في الثانوية العامة.

فقط، . 4 الشرعي  والفرع  األدبي  والفرع  العلمي  الفرع  لطلبة  الحقوق  تخصص  بدراسة  يسمح 
وبمعدل )75%( فأعلى في الثانوية العامة.".

وتناولت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة المعدالت المسمو	 بها لدراسة باقي التخصصات.
التي  المحكمة  هذه  قانون  من   )1/27( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  الدعوى  هذه  أقام  المدعي  إن  وحيث 
تنص على: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي: 1- بطريق الدعوى 
 )24( المادة  أحكام  إلى  استناًدا  المحكمة  أمام  المتضرر  الشخص  يقيمها  التي  المباشرة  األصلية 
من هذا القانون."، ويقصد بذلك تعزيز العدالة على أساس تكافؤ الفرص من خالل التشريعات من أجل 

ضمان عدم حرمان أي مواطن من فرص الوصول إلى العدالة. 
وحيث إن المادة )2( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي نصت على الحق 
الوزارة  تحددها  التي  االلتحاق  استوفى شروط  متى  فرد  لكل  العالي حق  "التعليم  العالي  التعليم  في 
المادة )7(  العالي."، ثم أفصحت  التعليم  الفرد في  والمؤسسة بما ال يقف حائاًل أمام ممارسة حق 
من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي عن صالحيات المجلس ومنها الفقرة )3( 
التي نصت على: "3. وضع األسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة."، ويدل ذلك على 
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وفًقا لألسس  الدرجات  بترتيب  القبول  العامة، ويكون  الثانوية  الطالب حاصاًل على شهادة  يكون  أن 
العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة التعليمية وذلك سنًدا إلى الصالحيات التي يمارسها المجلس 

وفًقا ألحكام المادة السابقة من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي. 
ومؤدى ذلك أن فرص االلتحاق بالتعليم الجامعي ال تتهيأ للناجحين في شهادة الثانوية العامة جميعهم 
إنما تتوفر لعدد منهم يحدده مجلس التعليم العالي، األمر الذي يؤدي إلى تزاحم الناجحين في تلك الشهادة 
 )1( رقم  القرار  من   )3( المادة  تكفلت  وقد  الجامعي،  بالتعليم  لاللتحاق  لهم  المتاحة  الفرص  على 
العالي  التعليم  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عن  الصادر  2020م  لسنة 
2020/07/02م ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين  بتاريخ 
بترتيب  الجامعي  التعليم  في  القبول  ربطت  حيث  القانون  أمام  وتساويهم  العامة  الثانوية  شهادة  على 
درجات النجا	 بينهم في امتحان تلك الشهادة، ما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند تقدمهم لاللتحاق 
بالتعليم الجامعي مرتبًطا بالتفوق والجدارة التي يمتاز بها بعضهم عن بعض، وهي الحتمية للتفاوت 

القائم بينهم في الملكات والقدرات الذاتية.
في  عليه  المنصوص  المعدل  على  الحصول  له  يتسنَّ  لم  المدعي  أن  األوراق  من  يبين  إنه  وحيث 
يسمح  تنص على: "4.  التي  المذكور  2020م  لسنة   )1( القرار رقم  )3( من  المادة  )4( من  الفقرة 
بدراسة تخصص الحقوق لطلبة الفرع العلمي والفرع األدبي والفرع الشرعي فقط، وبمعدل )%75(
فأعلى في الثانوية العامة." فإن ما احتوته الئحة الدعوى يتعارض مع طبيعة التعليم العالي واإلخالل 

بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
وحيث إن القرار رقم )1( لسنة 2020م الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس 
التعليم العالي ال يرقى إلى التشريع بحد ذاته حتى تتولى هذه المحكمة النظر في دستوريته من عدمها 
لكنه تعليمات سنًدا إلى أحكام الفقرة )2( من المادة )43( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2018م بشأن 

التعليم العالي التي تنص على: "يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.".
وبناًء على ما تم بيانه تغدو الدعوى في غير محلها.

لهذه األسبا	

من   )2/45( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  الكفالة  قيمة  ومصادرة  الدعوى،  قبول  بعدم  المحكمة  حكمت 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.


