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ساذرالند توماس السابق العميد نعت بيروت في األميركية الجامعة  
 
 

العميد السابق فيها الدكتور توماس ساذرالند، الذي توفي ليل  (AUB) نعت الجامعة األميركية في بيروت

 .خمسة وثمانين عاما  الجمعة في والية كولورادو، في الواليات المتحدة األميركية عن 

 

 1985حتى العام  1983وقد شغل الراحل منصب عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة من العام 

 .حين اختُطف خالل الحرب األهلية اللبنانية، وبقي ُمحتجزا  ألكثر من ست سنوات

 

تي دّرست اللغة اإلنكليزية فيها. وهما وكان الدكتور ساذرالند قد التحق بالجامعة مع زوجته جين آن موراي ال

انضّما إلى الجامعة في وقت كان لبنان فيه يتخبّط في حالة من عدم االستقرار، وكانت الحرب األهلية في 

 .عامها التاسع واالحتالل اإلسرائيلي في عامه الثاني

 

نصب عينيه إحداث  في زمن الفوضى والنقص في المرافق والغذاء، كان الدكتور ساذرالند كان قد وضع

فرق، لذلك استحصل على إجازة من تدريس علوم الحيوان في جامعة والية كولورادو فورت كولينز، وانضم 

 .إلى الجامعة األميركية في بيروت

 

رّكز الدكتور ساذرالند على الحفاظ على استمرار كليته في العمل على الرغم من عدم االستقرار  كعميد

في القسم الشرقي من بيروت كجزء  درسليُ ئيس مالكولم كير تطوير برنامج زراعي السياسي. ورتّب مع الر

من برنامج الجامعة خارج الحرم الجامعي للطالب الذي منعتهم الحرب من القدوم إلى الحرم الجامعي 

الرئيسي في القسم الغربي من العاصمة. ومع الدعم المالي المتوفّرعن طريق نائب رئيس الجامعة في ذلك 

ث إعادة بناء وتأهيل مبنى الكلية، يحالوقت عبد الحميد حالب، حّدد الدكتور ساذرالند أولويات مهمته من 

 .ومزرعة الجامعة في سهل البقاع حيث أحدث القصف أضرارا  جسيمة

 

وقالت الدكتورة نهال حوالّ، وهي حاليا  عميدة الكلية: "قيادة الدكتور ساذرالند المتميّزة لكلية العلوم الزراعية 

والغذائية لعبت دورا أساسيا في تعزيز تميّز الكلية خالل األوقات الفائقة الصعوبة، األمر الذي جعله يحظى 



جامعة األميركية في بيروت. كان رجال  رؤيويا  ونزيها  باحترام كبير من قبل أساتذة وطالب الكلية وأسرة ال

وموضوعيا ، ورؤوفا ". وقالت الدكتورة حوالّ أن الفضل في مسيرتها المهنيّة يعود إلى الدكتور ساذرالند الذي 

 ." اختارها كأستاذة في دائرة التغذية وعلوم الطعام في الكلية

 

الطالب إلى المزرعة االختبارية في البقاع بعد غياب طويل يُذكر أن الدكتور ساذرالند كان أول من أعاد 

 .فرضه الوضع السياسي. وهكذا أصبحت آليات المزرعة والزراعة والحصاد مألوفة لديهم

 

وقد ُعرف الدكتور ساذرالند بالتزامه بطالبه، وكان يتأّخر أحيانا  عن اجتماعات في كولدج هول النشغاله 

وفي مقابلة مع مجلة  .ج مبنى الكلية في القسم األسفل من الحرم الجامعيبحوارات طويلة مع الطالب خار

 ."قال: "كانوا يعلمون أن شكواهم وحججهم ستكون موضع إصغاء 2008الجامعة ماينغايت، في العام 

 

في تلك المقابلة، استعاد الدكتور ساذرالند انطباعه عن طالب الجامعة األميركية في بيروت فقال: "الطالب 

الجامعة األميركية في بيروت، وبصراحة، كانوا أفضل تدريبا وأكثر ذكاء  من الطالب الذين كنا معتادين في 

على تدريسهم. كانت المشاركة في إحدى الجامعات الخاصة، حيث يتم اختيار أفضل الطالب وألمعهم، أمرا  

 علىدق". وبقي الدكتور ساذرالند مثيرا  للغاية. لقد أُعجبت فعال  بمواهبهم وقدراتهم. وأنا أقول ذلك بص

تواصل مع طالب الجامعة األميركية في بيروت عبر زياراتهم له في والية كولورادو، وبشكل غير مباشر 

 .من خالل الجهود الخيرية التي مّولها مع زوجته

 

ل، وحامل وغالبا  ما اعتُبر الدكتور ساذرالند رمزا  لبلدة فورت كولينز. ووصفه كثيرون بالصامد، والبط

نبراس األمل. وقد كّرم في وقت مبكر من حياته المهنية بنيله جائزة المعلم المتميز من الجمعية األميركية 

كما نال جائزة هاريس غارد للخدمة المتميزة في التدريس من جامعة والية  1975لعلوم الحيوان في العام 

ة ذاتها بمنحه ميدالية يوم المؤسسين تقديرا  ، كّرمته الجامع2014. وفي العام 1976كولورادو في العام 

 .لجهوده وجهود زوجته في خدمة الجامعة، وفورت كولينز، والتعليم العالي في جميع أنحاء العالم

 

وقالت العميدة حوالّ: "لقد كان الدكتور ساذرالند لفترة طويلة داعما  للجامعة األميركية في بيروت ولكلية 

ة فيها، وأّسس جائزة سنوية باسمه تُمنح لمن يتميَزون في الدراسات العليا وفي مرحلة العلوم الزراعية والغذائي

 البكالوريوس. تفاؤله وشجاعته ألهما اآلخرين وأثّرا بهم. وميراثه القائم على  الرأفة يستمر معنا".
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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