بسم هللا الرحمن الرحيم

ب قلوب ملؤها األسى واأللم تلقينا نبأ فقداننا للزميل األستاذ يعقوب العمار ،بسبب اعتداء إرهابي
غاشم في مدينة إنخل بريف درعا ،ظهر يوم الخميس .2016/9/22
والزميل يعقوب من بلدة نمر في محافظة درعا من مواليد .1981
وقد حصل الفقيد على اإلجازة في التربية وعلم النفس من جامعة دمشق عام  ،2005ثم حصل
على دبلوم الدراسات العليا في اإلرشاد النفسي من جامعة دمشق عام  ،2006ثم حصل على
الماجستير في اإلرشاد النفسي والعالج النفسي من جامعة دمشق عام .2010
وباإلضافة لخبراته السريرية المتنوعة ،عمل الفقيد رحمه هللا محاضرا في جامعة دمشق في
كلية التربية قسم االرشاد النفسي فرعي دمشق ودرعا.
وكان رحمه هللا متزوجا ولديه خمسة أطفال.
وعرف األستاذ يعقوب العمار رحمه هللا بين أساتذته وزمالئه وأقرانه بحبه لتطوير نفسه،
ورغبته في االرتقاء بمستواه العلمي والمهني ،ونشيطا بالبحث والتعلم ،ومتفانيا في المهام
التي يتوالها .وكان ذو شخصية ناقدة متفحصة ،باإلضافة ألخالقه الحميدة وحسن تعامله الذين
يعرفهما من عاشره عن قرب.
و منذ ابتداء األزمة السورية كان الفقيد رحمه هللا من أوائل المساهمين في الدعم النفسي
للمحتاجين ،وقد عمل في هذا المجال في عمان باألردن ،ثم عاد للداخل السوري وأسس العديد
من مراكز الدعم النفسي في محافظة درعا ،للجرحى ومن فقدوا أطرافهم في الحرب ،ولألطفال.
وكان رحمه هللا من األعضاء المؤسسين للجمعية السورية للصحة النفسية (سمح) عام
.2012

وكان للفقيد دور مجتمعي تمثل في انتخابه رئيسا لمجلس محافظة درعا لدورتين ،ثم في تعيينه
وزيرا لإلدارة المحلية إلى أن تم اغتياله اآلثم.
لقد فقدت الجمعية السورية للصحة النفسية أخا عزيزا وزميال غاليا وطاقة نفسية سورية
متميزة.
رحم هللا شهداءنا جميعا في سوريا الجريحة ،ورحم هللا الفقيد وتقبله في الشهداء في جنة
الفردوس ،وأحسن هللا عزاءنا به ،وال نقول إال ما يرضي ربنا ،ونسأل المولى القدير أن يصبّر
أهل الفقيد ،و يزيل عن أهلنا في سوريا وفي بقية البال د العربية واإلسالمية هذه الغمة ،وأن
يرزقنا األمن واألمان والسالم ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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