
همزة وصل
Rapport mensuel

 نشرة إستثنائية

شهادات من القلب
أيلول 2019

لإلتصال بنا

+961 9 235 435

 عينطورة – عين الريحانة ، شارع 11 – كسروان

ص.ب. : 551 ذوق مكايل - لبنان



02 -

25 سنة حب 35 سنة تفاني

غالديــس عونليليــان درغام
نانســي خليل 
ريما طقشــي

أنطوانيت األشــقر
أوديــت زوين
جــورج تابت 
فاليــري زوين
عفــاف جرجس
نــور أواقيان

دولي غريشــي
إليزابيــت دكاش 

دانيــا صقر 
جوســلين افرام 
ميشــلين ناكوزي
جــوزف المير
ســهيال صبيح

جوزفيــن خويري
رامــي بــو حيدر

رندة شــربل
ميليا ســالمة 
أنياس مســعد
بــوال قطار 
نجــوى طاها
أغــات فهد

ليليــان خويري
إلســي نعمة

مــن القلــب أكبر تحية وأكبر شــكر 
ألحلــى وأعظــم هديــة قدمتــا أمنا العذراء لوالدنــا، وهّيي إنتو...

10 سنين إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء

... على كل هالسنين !
ً
شكرا

عل مدى سنين العمر، رافقتونا، وكنتوا دايما حدنا !
آمنتوا بوالدنا وبقضّيُتن، وكملتوا معنا المشوار حتى نأمنلن حياة كريمة وفرح ورجاء.

40 ســنة رســالة، 35 ســنة تفانــي، 30 ســنة كــرم، 25 ســنة حــب، 
20 ســنة عطــاء، 15 ســنة إلتــزام، 10 ســنين إيمــان، وبعــد أكتــر وأكتــر...

الممّيزون الزمالء  أّيها 
،

سّت البيت إمنا وإم هالبيت اختارتكن لتكونوا حّد والدها العزيزين على قلبها واللي هّيي بتحّبن كتير.
شافت إّنو كل واحد منكن عندو وزنات وعندو عطاء مش عادي ومحّبة صادقة ونقّية والرجا مَعشَعش 

بقلبو.
تحّدي، كل مشكلة  البيت حّبتكن وعّبت حياتكن، وكانت معكن وَحّدكن، وهيك كل صعوبة، كل  سّت 

واجهتَوا كان حمال أسهل ألنكن اتكلتوا عليها وهيك عطاءكن َزهّر وعطركن طيَّب األنفاس.
يا عدرا، بطلب منك تضّلي مرافقة هالزمال الممّيزين، كل أفراد عيلة سيزوبيل ليكونوا دايمًا عالمة رجا 

وفرح ومحبة لكّل شخص بيلتقى ِفُين.
بطلب منك تغمِرُين كّلن بِنَعِمك، تحّبُين وتشكِرُين عا طريقتك، طريقة سّت البيت.

من القلب شكر خاص ومميَّز لكل واحد منكن.

فاديا صافي - رئيس ومدير عام
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25 سنة حب

 Une histoire d’amour

avec Johnny
25 ans … Qui aurait pu croire !!

Se référant à mon profil de poste, je suis 
assistante administrative à l’unité de 
Parrainage Etranger, mais en réalité, 
mon travail ne s’est jamais limité à ce 
profil. Au cours de mon parcours à 
SESOBEL, j’étais volontaire dans les 
sorties des enfants, j’entrais dans les 
classes pour prendre les dossiers du 
parrainage et prendre les photos des 
enfants et des jeunes. 

Jusqu’au jour où on m’a demandé 
d’être accompagnatrice durant le 
transport en autocar.
Là, mon monde a basculé. J’attendais 
de bon matin la montée des enfants 
en autocar. Je les appelais mes 
enfants, spécifiquement Johnny, un 
enfant qui faisait la joie de l’autocar. 

Dès son arrivée, je le prenais dans 
mes bras, l’enlaçais amoureusement, 
l’embrassais dans son cou pour sentir 
son parfum…

Johnny c’est l’enfant que j’ai tant 
souhaité avoir. Mon contact ne s’est 
jamais limité aux enfants, j’étais aussi 
proche des parents. 
A la maman de Johnny quand il 
tombait malade, je demandais des 

nouvelles: comment va mon fils 
aujourd’hui ? Et elle de répondre: 
Ton fils se porte bien. Même après 
l’arrêt du transport, je suis restée 
en contact avec les familles; ma joie 
était énorme quand je les rencontrais, 
que ce soit au centre ou durant les 
grands événements organisés par 
SESOBEL.

Mon histoire d’amour avec Johnny  et 
avec les autres enfants ne s’arrêtera 
jamais. C’est l’histoire d’un amour 
inconditionnel qui va durer jusqu’à la 
fin de ma vie. Je remercie Dieu pour 
cette histoire et pour cet amour pur et 
authentique.

Je remercie Set el Beit pour avoir mis 
sur mon chemin ces enfants tellement 
purs dans un monde plein de cruauté 
et de méchanceté.

Dania Sacre
Unité de parrainage étranger

25 سنة حب
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25 سنة من الرجا، الفرح والعطاء
خمســة وعشــرين ســنة.... مشــوار حيــاة مليــان رجــا، 

فــرح وعطــاء. 

الــوالد  مــن حياتــي.  كبيــر  جــزء  ســيزوبيل صــارت 
والشــبيبة صــاروا عيلتــي التانيــة وأقــرب النــاس لقلبــي. 

كبرنــا، تعّلمنــا، لعبنــا، بكينــا وفرحنــا ســوى.

بفضلــن تقّدمــت وتعّلمــت الّصبــر والحكمــة. بشــكر 
هللا ألنُّــو فكَّــر فيــيِّ وحّطنــي علــى هالطريــق حتّــى 

. صــرت أعــرف قيمــة نعمــو علــيِّ

عليــون  تعرفــت  يّلــي  األشــخاص  كل  بشــكر 
بهالمشــوار، وقفــوا حــّدي، ســاعدوني وســاندوني مــن 
زمــالء ومســؤولين وامتنانــي الكبيــر لــإدارة الكريمــة 

علينــا. ســهرانة  دايمــًا  يّلــي 

الخفايــا  بتعــرف  هــيِّ  البيــت  لســت  األكبــر  الشــكر 
الّنعــم  علينــا  وبتفيــض  المؤسســة  وبتبــارك  بتحمينــا 

والنجــاح.
جوسلين الخويري فرام
وحدة اإلعاقة الفكرّية

C’est le seul titre que je peux 
donner à mes années de travail à 
SESOBEL.

En écrivant ces quelques mots, mes 
larmes viennent aux yeux, car vous, 
Enfants et personnel m’avez donné 
trop d’amour. 

Vous m’avez comblé de prières et 
de tendresse inoubliables durant 
mes moments de faiblesse et de 
douleur.

Mon dernier mot, je vous aime 
beaucoup et vous souhaite que les 
25 années à venir soient pleines de 
santé et d’amour.

Micha Nacouzi
Département administratif

25 ANS D’AMOUR

25 سنة حب



05 -

25 ans ou plutôt un quart de siècle 
au service de l’Homme. L’Homme 
avec un grand H, l’être humain à part 
entière, dans toute sa splendeur!

C’est ce que la famille SESOBEL 
m’a appris: être auprès de l’autre, 
communiquer avec lui quelle que soit 
sa différence parce qu’exister c’est 
d’abord « comprendre que l’autre est 
différent et pouvoir évoluer en parfaite 
harmonie avec lui». 

25 ans à SESOBEL, une vraie école 
de la vie où j’ai surtout compris que se 
pencher vers l’autre à la manière de 
cette bougie emblématique, pour qu’il 
reste droit, digne, plein de vie, c’est un 
grand accomplissement de vie...

Rajouter encore des mots pour 
souligner ma gratitude de tout ce que 

j’ai appris et que tous les diplômes 
du monde n’auraient su m’apprendre, 
serait superflu. 

Dans ces moments plus que sacrés, 
où l’on se retrouve devant une prise 
de conscience de combien la vie a été 
généreuse avec moi, je ne peux que 
pencher ma tête en me rapprochant 
encore de l’autre, près de moi, comme 
l’illustre bien la bougie de SESOBEL 
éclairée par son feu et sa lumière pour 
mieux voir et palper les grâces de Set 
el Beit.

Joseph El Mir 
Unité physiothérapie respiratoire

25 ANS AU SERVICE  
DE L’AMOUR

25 سنة حب
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ي هون حّد والدنا
ّ
محل

20 ســنة، شــكر كبيــر لســت البيــت علــى مرافقتــا إلــي 
كل هــل الوقــت.

بشــكرك يــا عــدرا علــى ثقتــك فيــي وبوعــدك إنــو طــول 
أنــا مــع عيلتــك، عيلــة ســيزوبيل، رح زيــد وزيــد  مــا 
بمحبتــي وعطائــي ألطفالنــا يلّلــي هّنــي عيلتــي الثانيــة 

وبفتخــر فيــا كتيــر.

بهالعيلــة.  وبعدنــي  عيلــة  عنــدي  وصــار  تزوجــت 
هــوي: جوابــي  وأكيــد  بعدنــي؟  ليــش  ســؤالي 

رافُقــن  يــوم  كّل  حتــى  والدنــا  حــّد  هــون  محلــي  أنــا 
حــدود. إال  مــا  يّلــي  إلــن  ومحبتــي  بضحكتــي 

بشــكر كل مســؤول ســاعدني وخاّلنــي إتقــّدم وإتطــور 
وإكبــر بهــا المؤسســة. 

وأخيــرًا بصالتــي بطلــب مــن ســت البيــت تحمــي عيلتنــا 
وتعطيــا اإلســتمرارية الدايمــة.

نانسي خليل
وحدة التدخل المبكر

20 سنة عطاء

20 سنة مرقوا متل لمح البصر
20 سنة تعّلمت فُين إّنو جوهر اإلنسان هو األهم.

ــن هالعيلــة، عيلــة ســيزوبيل، يّلــي  20 ســنة حّبيــت فُي
صــارت عيلتــي وبيتــي التانــي.

20 ســنة شــفت فُيــن والدنــا يّلــي كانــوا زغــار صــاروا، 
صوتــن  يوّصلــوا  قادريــن  شــباب  ســيزوبيل،  بفضــل 

للمجتمــع ويعملــوا فيــه فــرق.

لوالدنــا  ســند  لتضــل  االســتمرارية  لســيزوبيل  بتمنــى 
وعيلــن.

عيلــة  حّطــت  يّلــي  البيــت  ســت  مريــم  بشــكر  وأخيــرًا 
ســيزوبيل علــى طريقــي وبطلــب منهــا تحفــظ هالعيلــة يلــي 
شــعارها العيــش بكرامــة، باحتــرام، بمحبــة ورجــا. يلــي 
شــعارها، إنــو كلنــا منكّمــل بعــض، مصابيــن ومعافيــن 

وكل واحــد مّنــا عنــدو دور الزم يقــوم فيــه.
غالديس عون
وحدة اإلعالم

20 سنة عطاء
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 أجوبة
ُ

 في سيزوبيل  وجدت
على أسئلتي

كامــاًل،  جســدًا  يمنحنــي  أن  الــرب  ســألُت   »
فأجــاب: ال، روحــك كاملــة أمــا جســدك فمؤّقــت !

ســألُت الــرب أن يأخــذ منــي فســادي وضعفــي، 
فأجــاب: ال، هــي ليســت موجــودة آلخذهــا بــل هــي 

موجــودة لتنتصــر عليهــا أنــت !

ســألُت الــرب أن يمنحنــي الصبــر، فأجــاب : ال، 
الصبــر هــو نتيجــة للصعوبــات وهــو ال ُيعطــى 

بــل ُيكتســب!

الــرب أن يحّررنــي مــن األلــم، فأجــاب:  ســألُت 
األلــم يجعلــك بعيــدًا عــن العالــم ويقّربــك إلّي أكثر!

ســألُت الــرب أن يجعلنــي أحــّب اآلخريــن مثلمــا 
بــدأَت  وأخيــرًا  الــرب:  فأجــاب  هــو،  أحّبنــي 

« ! تفهمنــي!

مــع أطفــال وشــبيبة  فــي مســيرتي 20 ســنة  وأنــا 
الــروح هــي  أّن  ســيزوبيل، فهمــت جيــدًا وأدركــُت 
فعــاًل أثمــن مــن الجســد... أنــه بــاإلرادة نقــوى علــى 
أّن  الصبــر...  تمنحنــا  الصعوبــة  أّن  ضعفنــا... 
األلــم يقّربنــا مــن بعضنــا البعــض ومــن الــرب.... 
واألهــم هنــا فــي ســيزوبيل أعيــش المعنــى الحقيقــي 

لحــب القريــب كنفســي.

شــكرًا لــك يــا رب علــى هــذه الفرصــة التــي منحتنــي 
إياهــا أن أكــون فــردًا مــن عائلــة ســيزوبيل حيــث أختبــر 
كل يــوم المعنــى الحقيقــي للرســالة، للعطــاء وللمحبــة.

ريما طقشي
مركز المساعدة بالعمل

20 سنة عطاء
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15 سنة إلتزام

أقّدمه بما  باالفتخار واالعتزاز  هنا أشعر 

15 ســنة مضــت مــن عمــري فــي ســيزوبيل عشــتها 
كأنهــا يــوم واحــد فــي قلــب عائلــة أحّبهــا وأحترمهــا، 

فهــي بيتــي الثانــي.
محبــة كل فــرد فــي هــذه العائلــة مــن مديــر، مســؤول، 

أهل وأوالد...
يوميًّــا  أقّدمــه  بمــا  واالعتــزاز  باالفتخــار  تشــعرني 
واالســتمرار  البقــاء  علــى  وتشــّجعني  عملــي،  فــي 

بالعطــاء.
الصحــة  ســيزوبيل  عائلــة  مــن  فــرد  لــكّل  تمّنياتــي 

المديــد. والعمــر 
أشــكر كل الذيــن وقفــوا بجانبــي وكانــوا ســندًا لــي فــي 
كّل المراحــل. أحبكــم جميعــًا وأتمنــى االحتفــال معــًا 

فــي الســنوات القادمــة.

أنطوانيت األشقر
قسم اللوجستي

أعطي حب وإزرع فرح

 آلخر مّرة بكتب وآلخر مّرة بُتقرولي. 

الًلــي  حياتــي،  إّيــام  أجمــل  مــن  وشــوي،  ســنة   15
بـــسيزوبيل. قّضيتــا 

بحّبــن  عيلتيــن  عنــدي  ألنــو  محظوظــه  كتيــر  أنــا 
اّللــي هّيــي حياتــي وعيلتــي  كتيــر. عيلتــي الزغيــره 
الكبيــرة اّللــي غّيرتلــي كّل حياتــي، أكيــد لألفضــل.

ــو إمنــا مريــم حّطتنــي بهالمؤسســة مــش  أنــا أكيــده إّن
بالّصدفــه بــّس كرمــال رســاله معّينــه طالبتــا مّنــي: 
«أعطــي حــّب وإزرع فــرح بقلــوب كّل اّللــي حوالّيــي، 
والد وموّظفيــن، وهّنــي كمــان عكســوا هالّشــي علّيــي 
حتــى صــارت مســيرتي بـِــسيزوبيل مســيرة الّشــمعتين 

اّللــي بيســندو بعضــن عالحلــوه والمــّره. 

بشــكرك يــا عــدرا، يــا ســّت البيــت، ألّنــك اخترتينــي 
كــون بعيلتــك الممّيــزه.

أوديت زوين
وحدة اإلعاقة الجسدّية

15 سنة إلتزام
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وبال حدود  بال  شاملة،   ألمحبة 
شروط )القديس شربل( 

فــي البدايــة كانــت «ســيزوبيل» مــكان عملــي، ومــع الوقــت 
تحّولــت بيتــي وعائلتــي الثانيــة.

خمسة عشر سنة عّلمتني الكثير وعّلمت فّيي كثيرًا.
كان يتخّيل لي بأنني من يساعد األوالد والشبيبة ويرافقهم 
فــي حياتهــم اليوميــة، لكننــي اكتشــفت بأنهــم هــم مــن كان 
يلهمنــي فعليــًا، فمنهــم، تعّلمــت المحبــة الحقيقيــة والصادقــة 

التــي تتجّلــى بضحكتهــم ولهفتهــم وعفويــة تعبيرهــم.
وليــس هــذا فقــط، أزد القيــم والمبــادىء التــي تقــوم عليهــا 
تعــاون،  احتــرام،  بكرامــة،  العيــش  أســس  مــن  المؤسســة 
مشــاركة ومســاندة بعضنــا البعــض وهــذا مــا لمســته وعشــته 
خــالل االوقــات والظــروف الصعبــة التــي تواجــه كل مّنــا 
حاجاتنــا  عنــد  تقــف  حكيمــة  إدارة  ووجــود  حياتــه.  فــي 
وتأميــن كل وســائل االســتمرارية مــع اإلتــكال الدائــم علــى 

مريــم ســّت البيــت!
وبالرغــم مــن التعــب أحيانــًا إاّل أّنــي كنــت دائمــًا أجــد مــن 
يدعمنــي ويســاندني عنــد الحاجــة مــن أفــراد فريــق العمــل 
والذيــن هــم بالنســبة لــي ليــس فقــط زمــالء بــل إخــوة عشــت 
معهــم كل هــذه الســنوات؛ كيــف ال إذا كانــت المســؤولة 
رأيــت  فيهــا  مــدّور»،   «ماغــي  هــي  التوّحــد  قســم  عــن 
ومنهــا  تعّلمــت كل معانــي الخدمــة، اإلنســانية، التواضــع، 
الصــدق والمحبــة، أشــكرِك مــن قلبــي علــى كل دعمــك 
وحضــورك. وال أقــدر إاّل أن أشــكرك «أنيتــا الحــاج» علــى 
إيمانــك بقدراتــي وثقتــك بــي وســأبذل كل جهــدي ألحافــظ 

علــى هــذه الثقــة.
فــي نهايــة حياتنــا لــن نحاســب علــى كــم مــن المــال قــد 
األشــياء  وال  حققناهــا  التــي  اإلنجــازات  عــدد  وال  جمعنــا 
الجيــدة التــي عملناهــا بــل عــن مقــدار الحــب الــذي وضعناه 
فــي هــذه األعمــال... أبونــا يعقــوب يقــول: «لــو عرفتــم مــن 

تخدمــون لخدمتمــوه راكعيــن».
جورج تابت - وحدة التوّحد

15 سنة مع عيلتي
بهالعيلــة منعيــش، مــا حــدا مّنــا كامــل، بــس منكّمــل 

بعــض. 
بهالعيلــة منضحــك ومنبكــي، منعّلــم ومنتعّلــم، منكبــر 

ومنكّبــر، منســاعد ومنتســاعد.
بهالعيلــة منخّبــر قصــص بتكّبــر القلــب رغــم كّل الّتعــب 

بتخلينا نســتمّر ونتقدم.

بشــكر للّا علــى كّل شــيء، علــى كّل نعمــة عطانــي ياهــا 
وعلــى كل شــخص حّطــو بطريقــي خــالل مســيرتي.

بهالعيلــة كنتــو الســند إللــي بالصعوبــات، وال يــوم دّقيــت بــاب 
ومــا نفتحلــي بالمقابــل عشــر بــواب حتــى مــا عــوز حــدا.

ضــّوت  يللــي  الشــمعة  إنتــو  بقــول  ووالدنــا  لشــبيبتنا 
المعرفــة.  العلــم عطيطونــي  فتــت ألعطيكــن  حياتــي. 
إنتــو  بالمجتمــع  إدمجكــن  عملــي  خــالل  مــن  جّربــت 

أكتــر.  دمجتونــي 
حّبيــت أعطيكــن الســعادة إنتــو عطيتونــي الفــرح الدايــم. 
إنتــو البركــة بحياتــي وبوعدكــن حافــظ علــى كرامتكــن 

بــكّل دقيقــة مــن عمــري وبــكّل عمــل بعملــو.

عــم  ويــن  يقّلــي  النــاس  بعــض  كان  ســنة   15 مــن 
تشــتغلي، مجنونــة !!! اليــوم راســي مرفــوع بــكّل دقيقــة 
وقــت عطيتــا، بــكّل بســمة زرعتــا مــن قلبــي، بــكل فرحــة  
انرســمت علــى وجــه شــّب أو صبّيــة بتالقــى فيــن كّل 

مــا شــرقت شــمس نهــار. 

وبفتخــر  بحياتــي  وجودكــن  وبشــكر  كتيــر  بحبكــن 
بإنتمائــي لهالعيلــة عيلــة الكرامــة والمحّبــة والعطــاء، 

ســيزوبيل. عيلــة  الــكّل،  عيلــة 
فاليري زوين 
وحدة اإلعاقة الفكرية

15 سنة إلتزام
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 بسيزوبيل أنا اخترت العطاء
وفرحت بنتيجتو

لّمــا اإلنســان بيحمــل قلمــو حتّــى  أصعــب لحظــة، 
يعّبــر عــن إحســاس عايــش جّواتــو ومتعايــش معــو 
مــن 15 ســنة، وتخونــوا كلماتــو ومــا يقــدر يترجــم 

الــورق. إحساســو علــى 
كلمــة عطــاء، كلمــة كبيــرة قيمتهــا معنوّيــة ونفســّية 

أكتــر مــن إّنــا ماّدّيــة.
بهالمؤّسســة، وتجــاه والدنــا، أنــا اختــرت العطــاء، وأنــا 
داخلــي  فــرح  انعكســت علــيِّ  يّلــي  بنتيجتــو  فرحــت 

نقلتــو لعيلتــي الّزغيــري كمــان.
والخدمــة يّلــي اعتبرتهــا إلتــزام، كانــت طريقــة عيــش 
كمــان أنــا اخترتهــا تكــون أســاس متيــن إرتكــز عليــه 

بالّتعامــل مــع أطفالنــا وشــبيبتنا.

كان  أبــدًا،  ســهل  كان  مــا  المشــوار  إّنــو  بنكــر  مــا 
فيــه صعوبــات وحلــول وطلعــات ونــزالت علــى مــدى 
هالـــ15 ســنة. َبــّس القــّوة كانــت بإســتمرارّيتي بنفــس 
الّشــغف ونفــس األهــداف: خدمــة، عطــاء، مســاعدة، 
حتّــى كــون صــورة صادقــة عــن رســالتنا بســيزوبيل 
ويــن مــا انوجــدت، علــى أمــل إّنــو نوّصــل صوتنــا 

ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن الّنــاس.

وبحّب إختم بهالّصالة الّزغيرة:
يــا رّب نّقــي قلوبنــا، عطينــا إّنــو نفهــم أســرار المحّبــة 
ــى نتواضــع ونقبــل كّل إنســان  ــي عطيتنــا ياهــا حّت يّل
مختلــف عّنــا، نحّبــو ونخدمــو ونبنــي ملكوتــك ببيوتنــا 

وعالمنــا ومجتمعنــا، آميــن.
عفاف جرجس - وحدة اإلعاقة الفكرّية

 سيزوبيل هيّي حياة وأمل
ومنبع للحب

بشــعر  وبعدنــي  كنــت  مرِقــت،  اللــي  هالســنين  كّل 
بالِرضــى الذاتــي عــن حالــي، ألّنــو عملــي إلــى جانــب 
بيتطّلــب  مّنــو  جــزء  الشــوكوال،  بمعمــل  مســؤوليتي 

بإعاقــة. المصابــة  الشــبيبة  مــع  وتواصــل  مرافقــة 
أنــا بســاعُدن َتِيكســبوا مهــارات يدوّيــة، بــس هّنــي كل 
يــوم بعلمونــي شــو يعنــي: غفــران، تحــّدي الصعوبــة 

وتحقيــق هــدف ولــو زغيــر.
دايمــًا كان أســاس عملــي هــوي مبــادئ إيفــون شــامي. 
كلماتهــا  فارقونــي  مــا  عليهــا  تعّرفــت  مــا  وقــت  مــن 
نتقّبــل ضعــف  نتعّلــم  تقّلنــا الزم  كانــت  ونصائحهــا؛ 
اإلنســان المصــاب بإعاقــة تــا نقــدر نخدمــو وننجــح 
المعافيــن،  ونحنــا  طاقتــو.  حســب  واحــد  كل  معــو، 
عّلمتنــا كيــف نتعامــل مــع بعــض وبــدون غيــرة حتــى 

ولــو كنــا مــدراء أو موظفيــن عادييــن.
بســيزوبيل، رح  بعــد عنــدي ســنة وبتنتهــي مســيرتي 
كــون حاملــة معــي كل الذكريــات الحلــوة مــن بدايتــي 
هالذكريــات  الحالــي.  لمطرحــي  لوصولــي  بالمطبــخ 
رح تســاعدني حتــى مــا إزعــل ألّنــو الفــراق رح يكــون 
صعــب وأكيــد اشــتياقي للمؤسســة وللزمــالء رح يضــل 

موجــود.
ســيزوبيل مــش بــس مؤّسســة... مــش بــس مدرســة... 
مــش بــس عيلــة... ســيزوبيل أكتــر مــن هيــك بكتيــر، 
هيّي حياة وأمل ومنبع للحب. وهيك رح تضل طالما 

العــدرا ســت البيــت جامعــة كل األفــراد الملتزميــن.
بتمنــى مــن كل قلبــي اإلســتمرارّية، التطــّور والنجــاج 

لســيزوبيل.
نور أواقيان - مشغل الشوكوال

15 سنة إلتزام
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«SESOBEL, école de vie» était le titre 
de mon témoignage pour mes 10 ans 
passés au sein de cette association qui 
est devenue ma propre famille.
Maintenant, 5 ans plus tard je tiens 
à remercier SESOBEL pour tout 
l’apprentissage que j’ai acquis.
15 ans, évidemment ornés de fatigue, 
de stress, d’échecs mais aussi de 
succès, de joie et de moments heureux.
Je tiens à remercier mes collègues, 
mon équipe, la direction avec qui main 
dans la main, pour ce dont nous avons 
atteint au service de nos chers enfants.
Je remercie en particulier Mme 
Safi pour sa confiance et pour les 
opportunités et les responsabilités qui 
m’ont été confiées.
Je tiens également à remercier Seit el Beit 
et nos chers enfants qui sont toujours ma 
motivation à donner de tout cœur.
Enfin, je ne peux que souhaiter 
à SESOBEL, malgré toutes les 
intempéries, la continuité, le succès et 
l’avancement à tous les niveaux.

Elisabeth Daccache
Département Production

SESOBEL, ECOLE DE VIE ي أعـرف حـّب
ّ
إن

مـــن 15 ســـنة وقـفـــت مــع ذاتـــي ومــع رّبـــي وسـألـــت، 
هـــل عـــم أعـــرف حـــّب كـفايـــة؟ ...

جـاوبـــني يـــسوع وفـتحـــلي بــاب «ســيزوبيل»، بـــاب 
هـالـعـيـلة، بــاب هــالـجـمـاعـة، تــيــفــهـّمـني أكـثر معـنى 

الـحـب.
يـــوم بـعـــد يـــوم، مـواجـــهة بـعـــد مـواجـــهة، تحـــّدي بعــد 
تحـــّدي، اكـتشـفـــت وتعـّرفـــت وتعـمـّـقـــت بـكتـــير مـــن 
األمـــور، وعـشـــت: الـقبـــول، الـصفـــح، الـمسامـحـــة، 
األمـانـة، الـتـواضع، التـفهـّم وعــدم الـحـكـم، الـمسـالـمـة، 
عــدم الـتـفـاخـر وحـب الـظهـور، الـخـدمة، الـتـضـحـية، 

ــية، ... اإللـتـــزام والـمسـؤولـ
والـطريـق طـويـل والشـغـل كـتـيـر...

هـون رّبـي فـّهـمـني إّنـو الـحـب مـا بـِعـيـش بـالـكـلـمـات، 
وال بـتـفـسرو الـتـعـابـيـر...

الزم يـالمـــس الـقـلـــب، وتـيـلـمـــس الـقـلـــب الزم يـظهـــر 
باألعـمـــال.

الـتحـــّدي كـبـيـــر... عـيـــش بـحـســـب مـنـطـــق يـســـوع، 
مـنـطـــق الـحـــب، مـــع كـــل الـضـعـــف يـّلـــي عـنـــدي، 
وبـقـلـــب جـمـاعـــة مـتـنـوعـــة ومـخـتـلـفـــة !!! بـــس كـــّل 
مـــّرة كـــان يـحـــّط عـــلى طـريـقـــي أشـخـــاص، يـــوصّلي 

ــد.  ــوم جـديـ ــن مـفـهـ ــن خـاللـ مـ
تـعـّلـمـــت كـتـيـــر بـقـــلب هـالـعـيـــلة – الـجـماعـــة، وأهـــم 

شـــي تعـّلـمـتـــو، 
إّنــي أعـــرف حـــّب.

دوّلي غريشي
Ambiance de vie
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10 سنني إيمان

ن لحظه من حياتي
ّ
عشر سنين كأن

أيمتى اإلنسان بيحّس الوقت عم يمرق بسرعه؟ 
لّما بيكون مبسوط...

بانتمائــي  وفرحــي  بحياتــي،  مرقــوا  ســنين  عشــر 
لحظــه. كأّنــن  حــّس  خاّلنــي  لهالعيلــه 

عــادًة كّل إنســان بيوعــى وبيــروح ع شــغلو وبيكــون 
مّنــو مصــّدق يرجــع علــى بيتــو وعنــد عيلتــو. 

الّنعمــه اللــي عطيتنــي ياهــا ســّت البيــت إّنــي كّل يــوم 
بوعــى وبــروح َع عيلتــي الّصبــح وبرجــع بعــد الّظهــر 

َع عيلتــي الّتانيــه.
يعنــي شــغل مــا فــي... فــي عيلتيــن، مليانيــن حــّب 

ودفــا، مســامحة وفــرح، ســند وأمــان.

مــا فيــي قــول إاّل إّنــي محظوظــه كتيــر ألّنــي بنتمــي 
لعيلــة ســيزوبيل اللــي عطيتــا كتيــر وعطيتنــي أكتــر، 
عّلمــت والدا وهّنــي عّلمونــي، فِرحنــا وحِزّنــا ســوا وأهــّم 
شــي إّنــو إيدينــا وال مــّره إاّل مــا كانــوا ماســكين إيــد 
ســّت البيــت مريــم العــدرا، اللــي حاميتنــا وحاضنتنــا 

تحــت جناحــا.
بهاليــوم بــّدي إشــكر مريــم إّمــي اّللــي أنَعِمــت عَلّيــي 

فيكــن. بحبكــن كتيــر. 
جوزفين خويري - وحدة اإلعاقة الجسدّية

كلمة من القلب للقلب

وقّضــي  ســيزوبيل  علــى  إجــي  وكنــت  زغيــر  كنــت 
وقــت مــع خيــّي بالصــف.  مــا بنســى هالوقــت الحلــو 
بســيزوبيل بالصــف. كنــت إضحــك وأنبســط إّنــو إلعــب 
مــع ناجــي عضيمــي وأفيديــس... وال مــرة فّكــرت إنــو 

أنــا رح كــون بيــوم مــن اإليــام بهالمؤسســه. 
اللــوح  علــى  بشــوف   USEKبالـــ وماشــي  أنــا  يــوم،  فــي 
عالمقابلــة،  طلعــت  وبــس  بســيزوبيل  لوظيفــة  إعــالن 
الحــال. يمشــي  انشــاهلل  وقلــت  كاّل  ذكرياتــي  رجعتلــي 

انقبــل طلبــي وبّلشــت أطلــع كل يــوم علــى ســيزوبيل لمــدة 
٨ ســنين. وال مــرة كنــت متضايــق أو حاســس إّنــو رايــح َع 

وظيفــة وكنــت جــّرب أعطــي كل شــي عنــدي.
مــن فتــرة، إجتنــي فرصــة إّنــو إشــتغل بشــركة كبيــرة كمســؤول 
إتــرك  إّنــو  صعــب  القــرار  كان  األوســط.  الشــرق  عــن 
ســيزوبيل، بــس كمــان مــا كان بــدي تــروح هالفرصــة منــي.

بــال طــول ســيرة، بنهــار مرقــت عنــد مادونــا بتقّلــي ناطريــن 
جمــدت  ســنين.  الـــ10  لتكريــم   Témoignage منــك 
وســألت إذا عــن جــد هيــدا الحكــي!... وهــون فهمــت شــو 
ــو هالمؤسســه مــا بتطلــع  يعنــي عيلــة ســيزوبيل، فهمــت إّن

مــن النــاس اللــي عنــدا، نحنــا منبعــد. 
بالنهايــة، أنــا مــش كتيــر شــاطر بالحكــي بــس بقلكــن يلــي 
بيقــّرر يفــّل مــن ســيزوبيل وقــادر يضــّل عــم يحــّط خبــرة 
فيهــا، مــا يتأخــر أّلنــو هالمؤّسســة انوجــدت لتكّمــل. خلينــا 
نكــون مــن يلــي عــم بيكّملــوا فيهــا ألّنــو كل فكــرة أو خبــرة 
إلنــا  بحاجــة  هّنــي  وشــبيبتنا،  لوالدنــا  مهّميــن  خطــوه  أو 
ونحنــا بحاجــة إلــن. وانشــاهلل كــون مــن يللــي عــم يكتبــوا 

Témoignage بعــد 5 ســنين كمــان.
رامي أبو حيدر- قسم المعلوماتية

10 سنين إيمان
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سيزوبيل رسالة محّبة

إنهــا رســالة  والتــزام،  إيمــان  رســالة ســيزوبيل رســالة 
منــا.  أوالد أضحــوا جــزءًا  التفانــي ألجــل 

فالرســالة المبنيــة علــى المحبــة والتعــاون والســعي 
إلــى رســم البســمة علــى الوجــوه هــي رســالة عظيمــة 

جــدًا. 

هذه المســيرة مســتمرة بإذن ســت البيت التي بشــفاعتها 
نتمنــى ســنوات عديــدة مــن العطــاء بحــب وإيمــان فــي 

كنــف عائلــة ســيزوبيل. 

رندة شربل 
برنامج الدمج المدرسي، سيزوبيل جزين

عشر سنوات من اإلندفاع

مؤّسســة  فــي  مســيرتي  بــدء  مــع  ســنوات   10 مضــت 
ســيزوبيل، مندفعــة علــى مســاعدة ومرافقــة األوالد. ولكــن 
عنــد مــرور تلــك الســنوات، أدركــت مــدى مســاعدة هــذه 

المقابــل.  فــي  لــي  المؤّسســة 
فكانت صالة «سّت البيت» مرافقتي كّل يوم، فهي صالة 
فــي حياتنــا اليومّيــة، تعّبــر علــى االتــكال  حّيــة ملموســة 
علــى مريــم فــي مواجهــة الصعوبــات. عّلمتنــي معنــى الفــرح 
واالكتفــاء الّذاتــي، والشــكر للــّرب علــى عطايــاه كل يــوم، 
القلــب،  نابعــًا مــن  و حــب اآلخــر حــّب غيــر مشــروط، 
أن نحــزن مــع الحزانــى ونفــرح مــع الفرحيــن، ألن الحيــاة 

مشــاركة و ال بــّد مــن أن نعيشــها بجميــع حاالتهــا.  
أنياس مسعد - وحدة التدخل المبكر

سيزوبيل كّبرتني

مبدئيــًا 10 ســنين... فعليــًا 13 ســنة... مبدئيــًا وظيفــة 
لحتــى إســند عيلتــي...  فعليــًا عيلــة كبيــرة ســندتني.

سيزوبيل كّبرتني روحيًا، فكريًا، وإنسانيًا. 
رافقتنــي  البيــت  ســت  الحيــاة،  فــن  عّلمونــي  األوالد 

شــكرًا. بهالمســيرة... 
ميليا سالمة - وحدة التدّخل المبكر

المحّبة تفان

يســمو الفــرد فــي حياتــه، بقــدر مــا يعطــي، ال بقــدر مــا يأخــذ. 
فقــد  الــذي  كالبســتان  اإلنســاني  العطــاء  مــن  الخاليــة  فالحيــاة 
يبــذل  أن  مــن  أروع  هنــاك  وليــس  تفــان،  المحبــة  اخضــراره. 
اإلنســان نفســه فــي ســبيل مــن يحتاجــه. أوجــه شــكري لمــن أســتمّد 
قوتــي منهــا: «ســت البيــت»، التــي تجعــل المســتحيل دومــًا متاحــًا.
بوال غانم - برنامج الدمج المدرسي، سيزوبيل جزين

10 سنين إيمان
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 مع والد سيزوبيل اكتشفت
الحّب الغير مشروط

طلبــوا منــي إكتــب عــن 10 ســنين عشــتن بســيزوبيل. 
بقيــت وقــت فّكــر عــن شــو بــّدي إكتــب ؟ 

عن مين بّدي إحكي ؟ 
هلقّد الوقت مرق بسرعة ؟

صعوبــات وظــروف الحيــاة جبرتنــي فّتــش علــى شــغل 
حتــى إســند عيلتــي، وهــون بســيزوبيل قّدمــت طلــب، 

انقبلــت وبّلشــت.

ما كنت عارفة إّنو هلقّد رح كون فرحانة ومبسوطة.
مــا كنــت عارفــة إّنــو هالعيلــة رح تصيــر عيلتــي والــوالد 

متــل والدي... معــن اكتشــفت الحــب الغيــر مشــروط.

بوجــوه الــوالد فــي ســّر حــب كبيــر. «إليســيا، بيتــر، 
حــّب،  عّلمونــي  األوتــوكار  والد  وكل  تريــزا...» 
عّلمونــي إفــرح، عّلمونــي إصبــر... وفرجونــي قّديــش 
بســماعن  بلهفتــن،  بضحكتــن،  بغمرتــن،  بحّبونــي، 

كلمتــي...

بهالعشــر ســنين، بطلــب مــن رّبــي يعطينــي الصحــة 
والقــّوة حتــى ضــّل ســاند عيلتــي الزغيــرة وعيلتــي الكبيــرة 

سيزوبيل بكّل تفاني وأمانة.

نجوى طاها
قسم اللوجستي

My dear SESOBEL family, 
I would like to thank you for all the 
pleasure you granted me by working with 
you and for all the opportunities ensured.
Thank you for all the love and the joy that 
you have planted in my heart. You are the 
reason why I feel I need to do better than 
my best. The primary reason for this love 
is you, I am proud and honored to feel that 
I belong to this beautiful family. Everyone 
commends me on the cookies we make, but 
in reality, if it wasn’t for you, I would never 
have found that inexplicable will to work...
Meeting you opened my eyes to many 
things, meeting these children changed 
me dramatically. Seeing your positive 
spirit, and knowing your heart of gold put 
a roadmap in my way for me to follow. 
Sometimes meeting one person can leave 
a great impression on our lives, let alone 
a whole family and that family is you. 
I hope someday I can repay all the love, 
peace and happiness you gave me.

Agathe Fahed
Biscuits workshop

10 YEARS OF LOVE AND JOY

10 سنين إيمان



15 -

هكذا هي الدنيا !!! محطاٍت !! 

اســتقباٌل للحيــاة بــكل مكّوناتهــا، ففيهــا الطــرق المعّبــدة 
وفيهــا المتعّرجــات الوعــرة.

وهنيئًا لمن بلسم حياته باإليمان والتضحية.
ووداٌع ... لدخول جنٍة َنُضَجت ِثماُرها، وحان وقُت القطاف.

وعلينــا  للزمــن  توقُّــف  ال  والــوداع،  االســتقبال  وبيــن 
نحن، أن ال نتوّقف أيضًا. فالحياة مسيرٌة وبمعطياتنا 

نســيرها لبلــوِغ الهــدف.

كنــُت  أخــي»  «أنــت  فــي  أمضيتهــا  ســنواٍت،  ثمانــي 
فيهــا أخــًا وأختــًا، ال أرى أمامــي إاّل االنســان، ألنــه 

ُخِلــَق مثلــي علــى صــورة هللا ومثالــه!  يشــبهني، 
وأحفــظ فــي قلبــي كل تقديــر إليفــون شــامي التــي كانــت 

ســندًا وزرعــت فــي قلبــي بعضــًا مــن مبادئهــا!

هــا أنــا اليــوم، منــذ عشــر ســنوات فــي «ســيزوبيل»!  
فمــن اليــوم األول، وجــدت نفســي أمــام التحــّدي: تحــّدي 

الــذات وتحــّدي الصعوبــات.
لكــّن إدارة «ســيزوبيل» هــي الحضــن الدافــىء، فــإذا 
بالصعوبــات تــذوب شــيئًا فشــيئًا لتبنــي مكانهــا قلعــة 
الصمــود والمحبــة واألخــّوة مــع مرافقــة ماغــي مــدّور 
ومســاندتها الممّيــزة وفريــق التوّحــد وكل فريــق العمــل!

صــرت أشــعر أّن التعــب يقــود إلــى الراحــة، والعطــاء 
مــن القلــب هــو العطــاء الممّيــز، والتضحيــة تقــود الــى 
الفــرح، كمــا أن الصمــود بالصــالة هــو الــدواء الشــافي.
عّلمتني الحياة و ما زالت! فكل فرد منكم أغناني !

فحياتنا االجتماعية تستند على الجماعة !
وميزتنا أن جماعتنا «عائلة»!

وأخيــرا، بعــد هــذه الســنوات، وال دخــل لألرقــام، أعتــذر 
عــن كل إســاءة إذا صــدرت منــي.

أشــكر كل مــن ســاندني بطريقــة أو بأخــرى وهــم كثــر! 
أشــكركم لثقتكــم، مــدام فاديــا، مــدام كارمــل، أنيتــا!

أشــكر هللا علــى كل متمّيــز ُوجــد فــي طريقــي، فمــن 
وجوههــم وصمِتهــم أقــاِرب وجــه يســوع!!

ليليان صقر الخويري
وحدة التوّحد

Toutes ces années à SESOBEL c’est 
comme si je mangeais un géant gâteau 
au chocolat. Chaque jour je mange un 
petit morceau de ce gâteau.
HUM… c’est très bon, je déguste 
tranquillement, extrêmement délicieux !
Je profite de mon temps, sans me précipiter.
Oui… le temps passe… 
Un jour, ce gâteau au chocolat va finir. 
Ah!… mais ça vaut la peine de garder les 
bons moments, qu’un jour nous avons 
mangé ensemble un délicieux dessert 
avec cette belle famille SESOBEL.
Quelle belle expérience !!

Helcy Nehmé - Atelier Décoration

GATEAU AU CHOCOLAT

10 سنين إيمان


