الخفي النقي
األسير الحر

قبل الخوض في التعريف به نذكر نبذة عما وصفه به أعداؤه بعدة صفات منها:
 ثعلب اإلخوان.
 قائد مجموعة الذئاب.
 الناب األزرق.
 مستر إكس اإلخوان  ..وصفه بها الموساد االسرائيلي.
 رجل مخابرات من الطراز األول ويمتلك قدرة على التخفي والهروب والخروج من األزمات في لمح
البصر.
 صقر اإلخوان.
 التلميذ النجيب لسيد قطب.
واآلن نبذة حقيقية مختصرة عن سيرته الذاتية:
هو د .محمود عزت إبراهيم :أحد قيادات الجماعة والقائم بأعمال فضيلة المرشد الحالي للجماعة ،ولد في
 13أغسطس 1944م بالقاهرة ،وهو عضو مكتب اإلرشاد بالجماعة ،وأستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق،
متزوج ،وله  5أوالد.
حصل على الثانوية العامة سنة .1960
حصل على بكالوريوس الطب حتى عام 1975م ،والماجستير 1980م ،والدكتوراه عام 1985م ،من
جامعة الزقازيق.

حصل على دبلوم معهد الدراسات اإلسالمية عام 1998م.
حاز إجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م.
تعرف على اإلخوان المسلمين صبيًّا سنة  ،1953وانتظم في الجماعة  ،1962وكان وقتها طالبًا في كلية
َّ
وح ِكم عليه بعشر سنوات وخرج سنة  ،1974وكان وقتها طالبًا في السنة الرابعة،
الطب ،ثم اعتُقل سنة ُ ،1965
وخصوصا الطالبي
وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام  ،1976وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر -
ً
التربوي  -حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة  ،1981ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل
رسالة الدكتوراة ،ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985م.
عضوا في مكتب اإلرشاد سنة 1981م.
اختير ً

اعتقل في العام  1965وقضى عشر سنوات في السجن.
أشهر على ذمة التحقيق في قضية اإلخوان المعروفة بقضية (سلسبيل) ،وأُفرِج عنه في مايو سنة
اعتُقل ستةَ ُ

1993م.

ِ
ٍ
عضوا
في عام ُ 1995حكم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة ،واختياره ً

في مكتب اإلرشاد ،وخرج عام 2000م.

اعتقل في  2يناير  2008في مظاهرة وسط القاهرة احتجاج على الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة.
له عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا.
له عدة بحوث في األمراض الوبائية في مصر ،مثل االلتهاب السحائي الوبائي ،ووباء الكوليرا.
عمل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية اإلسالمية.
بعد اعتقال فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع في  20أغسطس  ، 2013كلفته جماعة اإلخوان
المسلمين أن يكون قائما بأعمال المرشد.
فك اهلل أسر دعوتنا وثبت قادتن  ..ورزقنا الصبر والثبات على طريق دعوتنا غير مضيعين وال مبدلين  ..واهلل
متم نوره.
واهلل بالغ أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

