
تلقى تعليمه العالي وولد محمد الهاشمي عباس بمدينة المنستير٬ المؤلف في سطور: 
فيتحصل على شهادة حيث بالخامعة الزيتونية٬  ال,ين. العالمية  اأصول   الشريعة 

وسجال.  حتتدعمل على تكما  ناضل في صفوف المنظمات الطالبية وشارك في النضال الوطني 

الكشفرة و التطرف والفتن. المنظمات الطالبية وجنبها االنزالق ف الحرغة  نشط في صفوف 
ورغوع صبفيغيس. ووس  إلى نكبل عهبمي  تليكفي  م تلنكبل 

السبهت بنصفهبر عمر  كّّ إذ  1958شّرفه الرئيس الراحل  عمل في  صغر سنه.  عيّنه معتمدا رغم 
وزغوان  فحفوز  والوسالتية  بوزلفى من قابس وقفصة وسبيطلة  وسوسة والنفيضة ومنزل 

همدنين. وقرم انندلس  يفلعة  بالية والكريب 

شقيق يلدي  لديو  مذ  إبعاف  مشكرات حقق بفضل هللا ما كان يصبو إليه من  من  الحبيب  ه محمد 
وقد ت نيي  و5هادي  بورقيبة  حبي  حهين  صر نزعيوين  حول  مباشرة.      قّ لخاصة  ياها منهما 

ببعالكتاب في  القليبي  القاللي  األستاذ ربد : قدم له األستاذ  الثانية  ه األولى وفي طبعته 
الحمرون والوهب بوزقرو  ه اما األستاذ أحمد  لصادرة عن دار قدم له في طب لفرسسية 
الكوتنر 2014"أرماتان" سنة  جون   Jean(  فقيد اإلعالم الدولي األستاذ  Lacouture (. 

والمزدوجة.  الفردية  ويتناول هذا الكتاب مسيرة الرئيس الحبيب بورقيبة والزعيم الهادي نويرة 
عيان  وقد حرص المؤلف كباحث وشاهد 

عن  الثاني مجلده في الكتابهذا  طرق المؤلف في تفا4يل أادرة  الحية  شهادته  ل  من 
برد  في  1980و 1970اتتةرة ما  نويرة  الهادي  األول  بالوزير  بورقيبة  الرئيس  جمعت  التي 

يسبيا اسممرح ح ة من البناء الوطني بعد االستقالل والتي عرفت تطورا ملحوظا واستقرارا 
تونس  عرفتها  تفاصيل مقارنة باألزمات والسلبيات التي  قبل ذلك وبعده. كما يكشف المؤلف 

ر  1987نوفم  7حكم في أخرى تتعلق باالستيالء على ا التن عواقت  عن  غيك  ألنب  وعا 
مآلو تعنند اءة لبورقيبة والعمل على طمس  أو  ره ومالحقة كل من يعمل على إحياء ذكراه 

الوطني. مناقبه وكفاحه 

الغال :ثانيغالف المجلد ال الاادي نويرة تمثل صور  الوزير األول  رفصة  بورقيبة  ف الرئيس 
.   1974سنة   
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