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 للجيل الثاني كتاب اجلغرافيا فضيحة بشأن يبيان صحف

الرتبقي    زخق  القدخيا اتةتمقا ي    و  الثقاني  اجليقل  املتمثلقة    تطبيق  اصصقاتاا البيداجيةيقة    بعد فرض

 نق   ع قان لولقة فل قط        تقر  أ  ةزائقر   ها القطقا  بقأ ر خطق  ت يتي عق    اونقاب تفاةأا األسرة الرتبيية

 ة   ق  يالفل قطين  يةالقضق  أ بقد  ،وبققي 1988سقنة   الشهداء اجلزائر الطاهرة  أرض   أرض و اصمتها القدس

   "فل ط   ظاملة أو  ظلي ة بي دين  " حنن  ع خطاب  الرئيس الراتل  هيار   أةياا  تاتقة  ن

تطبيقع    نتيجقة  ي حتققق    تألفهقا أ ن  اجلزائقر   قع  قا ي قمي بالليقان ال قهيين       عن لفظة  التطبيع الق  ت 

  ا امليس  .بيداجيةي فرضته ه ه اليزارة اليصية   لي  طا  الرتبية ه

خبارطقة العقات  أظهقر     اخلقاص   65صفحته  باجليل الثاني   اخلاص اجلغرافيا لل نة األوىل  تيسط  فلتاب

وع   عننقا  نقرف     ، أل  عشارة للدولة الفل قطينية  جياب تام ملا ي مي  بدولة عسرائيل    ب يرة فاضحة تؤسس

خنبقة   قن     تقاب  ع   قام  لقي تقأليل الل     قدر  لمقي     أ   ي قع او    تمد   ن ت نيفي  أو  خطأ كل ت ير

  ي ل اجلزائر  ن  الليان ال هييني. ت  املعرفة تخ  ي املالة وال ين يعرفين 

وباسق  النقابقة اليطنيقة لعمقاا الرتبيقة       ، مقي خانقة اخليانقة العظ  مل قؤوا نضقعه     ه ا الت رف األر ن ج  ا

 :الب  ن    ؤولي الدولة اجلزائرية و  تخد ي   طا  الرتبية  نط و ن  ورائها كل  ماا  األسنتيي

ن ققيب جلققان بيداجيةيققة   ققن  و    وتالتا يقق   سققحب اللتققاب  واسققرتةا ه  ققن أيققد   سققرا    اص .1

املن قيص   األ قة  ملرا بة كتب اجليقل الثقاني ويحي قها  وفق   قي قاا        ب يرة    تعجلة  فاءااالل

 .  ليها   الدستير اجلزائر 

والق   نعت هقا  فضقيحة    تق         ؤولياته املت بب    ه ه الفضيحة  هما  كان   و تابعة  عا بة  .2

 لي كل  القضايا التحريرية   العقات  و لقي رأسقها      يدافعوت يزاا   ال    ظل كل الشعب اجلزائر 

  العاللة . القضية الفل طينية

يان ال هييني ... اش  فل ط  ترة    تقرة   اصمتها القدس..  اجملد واخلليل  لي قط ال

 والرةاا  يا ل  اش  اجلزائر ...فالتاريخ  ي جل.....لشهدائنا األبرار
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