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25 سنة حب 30 سنة كرم 35 سنة تفاني

ميمــي أبــو صعب
ماغــي مدّور
نيكول قســطا

أنيتــا الحاجناتالي شــمعوننــدى منصور
دوال غــاوي
غــادة كميد

جوانــا جدعون
جويــل صيداوي

روال أشــرم

لوســي إدلبي
ريتا عبد الســاتر

جــاك ابراهيم
ســاميا دامس
ميرنــا فحمة
ريتــا المير

ماريا بو ســعدا
بــول قطار

جوســلين خويري

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

10 سنين إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء

... على كل هالسنين !
ً
شكرا

عل مدى سنين العمر، رافقتونا، وكنتوا دايمًا 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...

» بَد للنور أن يشع بعد الظلمة  » ال 

أيها الزمالء الكرام أفراد عيلة سيزوبيل،
بأّول كّل سنة بحب أوقف حد كل أفراد فريق العمل، وهالوقفة أنا بنطرا بشغف ألنو بحب إسمع شهادات 
حياتكن وخبراتكن وشو عنيتلكن هالمؤسسة وشو عّلمتكن. هالشهادات بتأّثر فيي كتير وبتعّلمني، خاصة 
لما تكون صادقة وشفافة وطالعة من القلب. وهون بحب نّوه على جهودكن وتفانيكن اللي كانوا عنصر 

أساسي بخدمة والدنا،
ألنكن، لما عطيتوا بال تذمر وبفرح ومن كل قلبكن وما بخلتوا بوقت أو بجهد قدرنا نحقق أهدافنا ورسالتنا،

لما أّديتوا عملكن بإتقان وإخالص وأمانة قدرت سيزوبيل تتقّدم،
لما حّبيتوا عملكن وحّبيتوا والدنا عّمت البركة بيناتنا وبالمؤسسة.

قّديش حلو يكون كل واحد منكن أداة سالم ومثال للعطاء وسبب ليسمح للنور إّنو يشّع بحياة والدنا وحياة 
كل اللي بيشتغل معن.

الكبيرة وتكافيكن عّنا على  والعافية وتبارك جهودكن  الصحة  تمنح كل واحد منكن  البيت  بصّلي لست 
طريقتا.

فاديا صافي – رئيس ومدير عام



03 -

30 سنة كرم35 سنة تفاني

سنة الـ ٢٠٢٠ صاروا ٣٠سيزوبيل ... مدرسة لحياة أفضل

30 سنة كرم 35 سنة تفاني

نعم مدرسة بكل ما للكلمة من معنى... 
القــوي...  اإليمــان  الرجــاء...  المحبــة...  مدرســة 
التســليم الكلــي إلرادة هللا وســت البيــت... التضحيــة... 
الوفــاء... المســاعدة... األمــل... تخطــي الصعوبــات... 

اإللتزام... 

وبعــد 35 ســنة، مــا فــي كلمــات تعّبــر إاّل هالصــال 
مــن القلــب: 

»يــا رب إنــَت العاِلــم بــكّل شــي وقــادر علــى كل شــي، 
اللــي  فينــا وبــكل  اللــي محفــورة  أكيــد بصماتــك هــي 
بصيــر معنــا، عّلمنــي أشــكر بصمــت ألنــي عاجــزة 
عّبــر عــن إمتنانــي، شــّعل قلبــي دايمــًا بفــرح العطــاء، 
دايمــًا  وخّلينــي  والرجــا  باألمــل  دايمــًا  دربــي  ضــّوي 
مستســلمة لمشــيئتك بفــرح وســالم ومحبــة... ومــا تحــرم 
ســيزوبيل مــن رعايتــك وأنعــم عليــا باإلســتمرارية والتقــّدم 

والنجاح الدائم«... آمين. 

ندى منصور
البرنامج الخارجي 
وإدارة الشؤون المالية للعائالت

حّبيــت إكتــب هالمــرة بعفوّيــة ومــن القلــب للقلــب. وجــوه 
كتيــرة َمَرِقــْت: والد، ِعَيــل، ملتزميــن...

تعّلمــت مّنــن أمــور كتيــرة، خاصــة الــوالد اللــي عنــدن 
توّحــد اللــي َصْمتــن ِبــدّق بعمــق قْلَبــك.

ســيزوبيل مدرســة – أكيــد، تثّقفــت فيــا إنســانيًا، روحيــًا 
وتقنيــًا. تعّلمــت فيــا إتخطــى الخــوف والصعوبــة ألن 
عّلمتنــي مــع إمــي علــى ميــن إتــكل، علــى الســت اللــي 

ســهراني علينــا – ســت البيــت.
بعد 30 سنة بجّدد إلتزامي بقيم ومبادىء هالمؤسسة، 
والّلــي مبنّيــة علــى المحبــة. غريــب شــو عظيــم الحــب، 
ــع القلــب، ِبســامْح وبيتخطــى األنانيــة... و»مــا  بيوسِّ

أصغــر الحــب الــذي ُيمكــن حســابه.«
بالنهاية بشكر »إيفون« الخميرة الّلي أّسسْت هالمشروع 
بالمســؤولية،  شــفافيتن  علــى  و»كارمــل«  و»فاديــا« 
و»روال« اللــي مرافقتنــا مــن بعيــد ومــن قريــب. بــدون مــا 
إنســى فريــق الـــTED اللــي عاطــول منفكِّــر، منضحك، 
منوقــع ومنوقــف ســوى. وبشــكر أنيتــا المّحــرك اللــي مــا 

ــل... بيتعــب وزمالئــي بالمســؤولية. وســوى رح  نكمِّ
ماغي مدّور
وحدة التوّحد
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La Sainteté signifie un Amour parfait. 
Etre à SESOBEL c’est être sur le 
chemin vers la Sainteté. 

30 ans de vie sur le chemin ; 

30 ans de vie au sein de cette belle 
famille, grandissant en relation avec 
collègues, enfants, jeunes, parents, 
amis, collaborateurs…, je me trouve 
après ces années écoulées, toujours 
enthousiaste à l’idée de continuer mon 
cheminement, apprendre, comprendre, 
défier, me renouveler… 

30 ans, comme si, c’est une année qui 
vient de passer. Drôle de sentiment! 

Durant mon cheminement à travers ces 
années, j’ai bien appris et compris :

1. QUE “la joie fleurit au bout du don” 
car donner sans compter signifie la joie 
en elle-même.

2. QUE  “dessiner un rêve” et ne jamais 
se lasser de construire et reconstruire 
malgré mes faiblesses et mes erreurs. 

3. QUE la “sagesse du cœur, sa droiture 
et l’élégance du cœur” est surtout 
quand j’aime l’autre d’un amour 
intègre et sans retour. 

4. QUE “voler vers de nouveaux 
horizons” : c’est un appel d’aller avec 
notre amour fraternel au-delà de tout.

OUI, J’AI APPRIS

30 سنة كرم

5. QUE  “faire un acte de miséricorde”  
est glorieux devant le Roi de la 
Miséricorde.

6. QUE “semer l’espérance et illuminer 
les cœurs autour de nous” est en lui-
même espérance et lumière pour soi. 

7. QUE “l’art de défier dans 
l’espérance” et “offrir l’amour” est 
grandiose envers le Seigneur et 
promet une continuité sûre.

Car en fin de compte, “ la vraie grandeur 
c’est de se faire petit et serviteur”.
 
C’est là que le chemin vers la Sainteté 
prend sa forme.

Merci Seigneur pour ces 30 ans. 
Apprends-moi à agir et réagir selon ta 
volonté et ne me laisse jamais perdre 
la boussole qui m’emmène vers Toi. 

Mimi Abou Saab
Unité des Aides Techniques
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 أفضل ما تلقيت كانت نظرة حنونة
من طفل أو ابتسامة فرح من شاب

30 سنة من العطاء بمؤّسسة عريقة كسيزوبيل التي 
اعتبرهــا كبيتــي منحونــي القــوة والصبــر والوصــول لمــا 

أنــا عليــه اليــوم.
المؤسســة أصبــح حبــًا  هــذه  حبــي ألطفــال ولشــبان 
معّتقــًا كالنبيــذ كلمــا زاد عمــره كلمــا زادت لذتــه وصــار 

ألــذ وأشــهى.
فــي  بــل  المؤسســة  هــذه  فــي  ترعــرت  الحقيقــة  فــي 
هــذا البيــت علــى حــب هــذه القضيــة والدفــاع عنهــا 

الدائــم. ومبدئــي  حياتــي  ركيــزة  فأصبحــت 
ال أعــرف إن كان هــذا العمــر الــذي مضــى قــد شــارك 
ولــو بقليــل فــي تقــّدم هــذه المؤسســة، بــل أنــا واثقــة ممــا 
قــد حصــل مــن تغييــر فــي حياتــي الخاصــة فُمِنحــُت 
اإلبتســامة، األمــل، الرجــاء، محبــة اآلخــر، التفانــي...

كل هــذا ومــا زلــت أتلقــى المزيــد والمزيــد لكــن أفضــل 
مــا تلقيــت كانــت نظــرة حنونــة مــن طفــل أو ابتســامة 

فــرح مــن شــاب او دعــوة مــن قلــب أم.
هــذا مــا كســبته خــالل هــذه الســنوات الثالثيــن، كســبت 
رضــى هللا علــى كل مــا قدمتــه لهــذه القضيــة الســماوية 
فكافأنــي فــي حياتــي وســاعدني علــى الصمــود فــي وجــه 
كل الصعوبات والتحديات في حياتي الخاصة والعائلية.

علــى أمــل تقديــم األفضــل فــي الســنوات التاليــة وعلــى 
أمــل الحصــول علــى مكافــآت ربانيــة ُأخــرى، أتمنــى 
للمؤسســة، لــكل فــرد فيهــا وخاصــة ألطفالهــا وشــبانها 

دوام البقــاء واالســتمرار والتطــور.
نيكول قسطا
قسم التسويق

25 سنة حب

 يا عدرا
ً
شكرا

25 ســنة مــن عمــري فــي العمــل مــّرت كالثوانــي ألن 
هدفــي كان وســيظَل خدمــة وكرامــة وســعادة الّطفــل، 

ثــّم الّطفــل، ثــّم الّطفــل.
أشــكرك يا »عدرا« على جميع عطاياك اَلتي وهبتني 
اإلحتــرام  العطــاء،  نعمــة  الفــرح،  لحظــات  إّياهــا: 
المتبــادل، عيــش الوفــاء، الّشــفافّية بالّتواصــل، إختبــار 
الّصعــاب وكيفّيــة تخّطيهــا بالّرجــاء، اإلّتحــاد بالّصــالة، 
الّتحلــي باألمــل، الّتضحيــة بالــذات إلســعاد اآلخريــن.

الّصغيــرة  عائلتــي  فــي  عليهــا  ترّبيــت  العطايــا  هــذه 
وإزددت نضجــًا ومعرفــًة وخبــرًة عندمــا تعاونــت مــع 
أفــراد عائلتــي الكبيــرة »ســيزوبيل«. هــذه القيــم أّهلتنــي 
أداء  بعــزٍم وإرادٍة وتصميــٍم علــى  المســؤولّية  لتحّمــل 

الّرســالة – الحلــم أال وهــي العمــل اإلنســانّي.
أشــكرِك » يــا عــدرا« ألّنــك أنعمــت علــّي بــأن أكــون 
فــردًا مــن عائلــة ســيزوبيل أصحــاب القلــوب الطّيبــة 
والوجــوه المبتســمة والمندفعيــن والمبدعيــن فــي العمــل 

لتحقيــق رســالتنا.
أشــكرِك »يــا عــدرا« علــى عطّيــٍة خّصصتهــا لــي وهــي 
»محّبتــي اّلصادقــة« لــكّل طفــٍل مــن أطفالــي الّصغــار 
فمكانهــم فــي قلبــي هــو القلــُب كّلــه. أمّجــدِك اليــوم وكّل 
يــوم وأطلــب منــِك أن أحيــا تحــت جناحيــِك وأن تكونــي 

رفيقــة دربــي ألكمــل رســالتي.  
لوسي إدلبي
وحدة التدّخل المبكر

30 سنة كرم
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قّديش أنا محظوظة َمُعن

وتعّمقــت  النظــر  دقّقــت  وإذا  كتيــرة،  الحيــاة  أســرار 
ــو مــا فــي وال إنســان  بهاألســرار، رح تالقــي وتقتنــع إّن

الخالــق... إاّل  كامــل  وال أي مخلــوق 
أنــا بوثــق إنــو كل شــخص إلــو قــدرات خاصــة، وإلــو 

كرامتــو الكاملــة.
تراجــع  عنــدو  أو  متحــرك  كرســي  علــى  قاعــد  يّللــي 
بطاقاتــو، هــو إنســان كامــل. اكَتَشــفت إّنــو اإلعاقــة 

وبالمجتمــع... بالحــب،  بالقلــوب،  هــي 
شــبيبتنا هّنــي الطمــوح والبــراءة وكل التحــّدي، وإعاِقتــن 

مــش َموتــن مــن الحيــاة.
عشــت عشــرين ســنة معــن، وَبّطلــت أعــرف عيــش مــن 

دون حضــورن!
شو بحب فوت َع صّفي وَزيّنو وإخدم من ِكل قلبي.

وشبيبتنا يّلي كّلن براءة وفرح، وسالم! 
قّديــش ِبيِحبُّــن الــرّب! عطاهــن يعيشــوا بعالمــن الخاص 
المليان سالم، عالم السما. قديش أنا محظوظة َمُعن.

ِبشــكر كل أفــراد المؤسســة وخاصــة كل مديــر وقــف 
حــّدي، وبطلــب مــن الــرب يفيــض علينــا بِنَعمــو ويبقــى 

دايمــًا نــور لســيزوبيل.
ناتالي شمعون
برنامج التوحد

20 سنة عطاء 25 سنة تحّدي ومحّبة

»ُأوعــى تضعفــي، يســوع مــا بيتــرك حــدا، إنتــي قويــة، 
خّليكــي قويــة«. هيــدي الجملــة كانــت إيفــون شــامي 
تقّلــي ياهــا لّمــا فقــدت قســم مــن نظــري وكانــت تدقّلــي 

ــا تحكينــي هالشــي. عــا صــدري بقــوة لّم
أنــا ملتزمــة بعيلــة ســيزوبيل، بمبادئــا وِقَيمــا، وبحــاول 
دايمــًا كــون عنصــر فّعــال بعملــي ومــع الفريــق يلّلــي 

أنــا مســؤولة عنــّو.
بالماضــي كنــت إجهــل عالــم اإلعاقــة، بنظــري الدنــي 
كانــت كاّل ورد بــدون شــوك، بــس لّمــا ضعفــت، فهمــت 
أقــوى  إنــو صيــر  عّلمنــي  لــي جرحنــي  الشــوك  إنــو 

ــق بحياتــي لــي صــارت أصعــب مــن قبــل. وإتعّل
هلــق بفّكــر إّنــو هللا كان عــارف شــو بــّدو يصيــر معــي 
ألّنــو رســملي طريــق. بعديــن عرفــت شــو بــّدو مّنــي، 
الصعوبــات، وغلبــت عجــزي  إتحــّدى  كيــف  تعلّمــت 
ألنــو  البصريــة  إعاقتــي  تقّبلــت  والُمثابــرة.  باإليمــان 

حّســيت فعــاًل بوجــع والدنــا وشــبيبتنا وصعوباتــن.
بوالدنــا  »طّلعــي  دايمــًا  تقّلــي  كانــت  خــوري  كارمــل 
بفــرح« وهيــك  وشــوفي كيــف عــم يعيشــوا الصعوبــة 
بعملــي،  إســَتمّر  إنــو  الكبيــر  التحــّدي  كان  عملــت. 
بحياتي اليومية، بعالقاتي ضمن الشــغل وبســيزوبيل، 

ومشــي الحــال بفضــل مســاندة أهلــي وزمالئــي.
بعــد 25 ســنة بــّدي قــول إنــي عّبــرت عــن محبــة كبيــرة 

واشــتغلت بصمــت عــا قــد ُمعطياتــي ووزناتــي.
الموجــودة  المحّبــة  ألنــو  بســيزوبيل  لوجــودي  هللا  بشــكر 
بهالعيلــة كتيــر كبيــرة ورح تبقــى بالنســبة إللــي عيلتــي التانيــة.

ريتا عبد الساتر 
مشغل الخياطة

20 سنة عطاء 25 سنة حب
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15 سنة إلتزام

ق
ّ
حّبي لقضية سيزوبيل معت

متل النبيد 
15 ســنة مــن الحــب والعطــاء بمؤسســة اعتبرتــا كبيتــي 
التانــي خّلونــي إتعلــم إّنــو الفــرح بالعطــاء، إّنــو القــوة 

بالصبــر وإنــو اإليمــان بالرجــا.
مع شــبيبتنا وأطفالنا وكرمال ضحكاتن مرقت الســنين 
مــن دون مــا حــّس. كل همــي كان إقــدر شــارك ولــو 
بجــزء زغيــر مــن فرحــن أو بنســبة زغيــرة مــن راحتــن.

حبــي ألطفــال ســيزوبيل ودفاعــي عنــن بــكل كلمــة بقوال 
أو بعــّرف عنــن بالمجتمــع مــن خــالل شــغلي خاّلنــي 
إتســّلح بالعــزم والنضــال لهالقضيــة يّلــي صــارت جــزء 

منــي ومــن حياتــي العمليــة والعائليــة.
ربــي  عــم  التفرقــة  وعــدم  الغيــر  حــب  أســاس  علــى 
عــن  والدفــاع  الغيــر  إحتــرام  أســاس  وعلــى  والدي، 
حقوقــن عــم عــّرف النــاس علــى والدنــا وقضيتنــا. صــار 
حبــي لهالقضيــة معتّــق متــل النبيــذ كلمــا زاد عمــرو 

كلمــا زادت لذتــو وصــار ألــذ وأشــهى.

بشــكر ربــي علــى كل دقيقــة عشــتا بهالمؤسســة يلــي ربنــا 
بادلنــي ياهــا بحياتــي الخاصــة. بتمنــى مــن كل قلبــي 
إقــدر ضــّل ســاهم ولــو بجــزء زغيــر مــن فرحــة والدنــا أو 

ــا منقــوى ومنســتمر. ــو بفرحــن وراحتــن نحن راحتــن ألّن
جوانا جبيلي جدعون
قسم التسويق

مش غريب

مش غريب إّنو مرقت 15 سنة َع غفلة، 
صبّيــة  ســيزوبيل  َع  تعّرفــت  إّنــو  غريــب  مــش 
بالتالتينــات وخّلتنــي ســنة ورا ســنة حــّط بخدمــة والدا 

قــدرة، مــن  إلــي  هللا  وهبــو  اللــي  كّل 
بقيــت ِبصّفــا عالحلــوة والمــّرة كّل  إّنــي  مــش غريــب 

لّســنين، ها
مــش غريــب إّنــي كبــرت معــا وَرّبتنــي ِحــّب الّزغيــر 

البيــت وضيوفــو، أهــل  والكبيــر، 
مــش غريــب شــوفا اليــوم أبعــد مــن مؤّسســة بحيطــان 

وبنايــات، شــوفا إّم ومــش أّي إّم،
هاإلّم أخذت من سّت البيت كتير من الّصفات:
- الحّنّية َع والدها هيي اإلّم اللي بتفّكر بالكّل؛

- الّصال هيي اللي بتصّلي بال ملل؛
مــع  نعيــش  بتخّلينــا  اللــي  هيــي  الخدمــة بصمــت   -

اليومــّي؛ عملنــا  بوســط  الــّرب 
- الّثقــة بــاهلل وتمّســكا ِبمشــروعو لآلخــر هــّوي اللــي 

اختــار يكــون إلــو بيــت بقلبــا؛
- الّتسليم إلرادة رّبنا من دون خوف؛
- الّشجاعة ألّنو عندا ثقة بنعمة هللا.

هيــدي هيــي ســيزوبيل، هيــك عرفتــا، إّم لعيلــة كبيــرة 
وهيــك بتمّنــى تضــّل ِبَعْينــي.

ســيزوبيل بَعّيــِدك اليــوم ِبعيــدك الـــ44، ِبعيــد األّم وعيــد 
البشــارة، وبطلبلــك 44 ســنة تانييــن ألّنــو حيــاة كتيــر 

مــن الّنــاس بتكمــل بوجــودك!
شكًرا َلوجودك ِبحياتي!

أنيتا الحاج
البرنامج التربوي

15 سنة إلتزام
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سيزوبيل... هيدي هي العيلة

كالنبيــذ  هــو  والصامــد  الصامــت  العطــاء  »إن 
المعّتق...كلمــا مــّرت عليــه الســنين كلمــا ازداد لونــه 

طيبــًا«. ومذاقــه  ضيــاًء 
فيــا  يّلــي  بســيزوبيل  ســنة   15 بتختصــر  هالجملــة 

وتقّدمــت. تطــورت  كبــرت، 

احتياجــات  عنــدن  أشــخاص  مــع  تشــتغل  هّيــن  مــش 
خاصة، كيف إذا عندن توّحد. مرات بيحّطوك بمواقف 

عجــز، فشــل وضعــف ومــرات بنجــاح، تقــّدم وفــرح. 
بمحــالت كتيــرة كّنــا نكــون صوتــن ووســيلتن تــا ّيعبــروا 
فرحــي  حزنــي،  معــن  تشــاركت  جّواتــن.  يّلــي  عــن 
الفــرح  قــّد مــا فينــي إزرع  اليوميــة وحاولــت  وحياتــي 
بحياتــن بــدون تمييــز وإســند عيلتــن تخّفــف ولــو جــزء 

بســيط مــن معاناتــن المســتمرة.

هالشــي  »عيلــة«  بيقولــوا  وقتــا  لســيزوبيل،  بالنســبة 
نحــس: مــا  بــدون  بيتّرجــم 

بــس يســاعدونا نتقــّدم علــى المســتوى العلمــي والعملــي، 
هيــدي هــي العيلــة.

الحيــاة  بتعبنــا ونتشــارك حزّنــا وفرحنــا،  نتســاند  بــس 
العيلــة. هــي  هيــدي  والمــرض،  الصحــة  والمــوت، 

بــكل  قراراتــن  علــى  وســلبياتنا  انتقاداتنــا  يتقّبلــوا  بــس 
العيلــة. هــي  هيــدي  رحابــة صــدر، 

15 سنة إلتزام

االجتماعيــة  الماديــة،  بصعوباتنــا  حدنــا  يوقفــوا  بــس 
العيلــة. هــي  هيــدي  والحياتيــة، 

بــس تكتســب أشــخاص مــع الوقــت بصيــروا كأنــن فــرد 
مــن عيلتــك، هيــدي هــي العيلــة.

ومعنــى العيلــة، عشــتو بشــكل خــاص بقســم التّوحــد 
يلــي صــار جــزء منــي، ومــن أول نهــار بّلشــت مــع 
ماغــي، زرعــت فّيــي أهميــة العطــاء الصامــت وتشــّدد 

علــى قوتنــا ســوى. 
كنــا نتخانــق ونتصالــح متــل اإلخــوة بالبيــت، نتســاند 
بــكل لحظــة ونتشــارك إيامنــا الحلــوة والبشــعة بطلعاتــا 
ونزالتــا بإيــد وحــدة وقلــب واحــد. وهيــدا الشــي قّوانــا 

وخاّلنــا نســتمر بالرغــم مــن الصعوبــات اليوميــة.
يتقبلــوا  إّنــن  بــوالدي  زرعــت  الصغيــرة،  بعيلتــي 
االختــالف ألنــوا األهــم الجوهــر وحقــن لهاألشــخاص 

بكرامــة. والعيــش  بالحيــاة 

بتأمــل ضــل بهالزخــم والعطــاء بــدون مقابــل، والوزنــات 
يلــي بّلشــت فيــن كــون رديتــن أضعــاف.

شــكر مــن القلــب لــكل شــخص وقــف حــّدي وّدعمنــي 
وشــكر لـــ »ســت البيــت«.

ســيأتي  نمــوت  تيريــزا: »عندمــا  لــأم  بجملــة  وبختــم 
وقــت يحاســبنا هللا وهــو لــن يســأل كــم عــدد األشــياء 
بــل سيســأل عــن  فــي حياتنــا  التــي عملناهــا  الجيــدة 
فــي هــذه األعمــال.« الــذي وضعنــاه  الحــب  مقــدار 
روال أشرم
برنامج التوّحد
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Il est temps de leur dire : 
Merci pour votre sourire 
Merci pour votre foi
Merci pour votre persévérance 
Merci pour votre humour 
Merci pour votre courage 
Merci pour votre sérénité
Merci pour votre amour
Merci de votre confiance
Merci d’exister
Merci d’avoir donné un sens à mon 
travail, à mon existence.

Enfin Grand Merci à »Set el Beit« de 
m’avoir choisie pour pouvoir témoigner 
de ce grand bonheur que de pouvoir 
rendre à Jésus une part infime de tout 
ce qu’il nous a octroyé.

Joëlle Sidawy Assaf
Département Marketing

IL EST IMPERATIF APRES 15 ANS 
DE REMERCIER NOS ENFANTS

َرم
َ

ُحّب وَعطاء وإيمان وك

15 سنة بسيزوبيل...
15 سنة ِملياِنة ُحّب وَعطاء وإيمان وَكَرم...

مــن  أكَتــر  كانــوا  ُزمــال  مــع  ِعشــتا  ُحــّب  ســنة   15
أصحــاب، كانــوا َعيلــة إللــي، مرافقيّنــي بــكّل األوقــات 

والّصعبــة. الِحلــوة 
للمؤّسســة  قلبــي  مــن  ِفيــا  عطيــت  َعطــاء  ســنة   15
ولُزمالئــي ومــن كّل كّل قلبــي لوالدنــا. وأكيــد العطــاء 
الّثقــة،  الحــّب،  األصعــدة:  كّل  علــى  متبــادل  كان 

والمشــاركة. المعرفــة 
15 ســنة إيمــان بهالّرســالة الّلــي َزَرُعــَوا فينــا إيفــون 
ومــدام صافــي، إيمــان ببعــض، وإيمــان بحــّق والدنــا 

وقدرتُــن علــى الّتقــّدم حتّــى بأزغــر األمــور.
15 ســنة كــرم، كــرم فاِضتــو علّيــي ســيزوبيل وإدارتــا 
مــن كّل الّنواحــي ومــا قــدرت إاّل مــا بــاِدال أنــا كمــان 

بأفضــل مــا عنــدي.

فّيــي  مــا  وشــبيبة،  والد  موّظفيــن،  إدارة،  ســيزوبيل: 
نهــار  الّلــي وال  إشــكِرك علــى هالـــ15 ســنة،  مــا  إاّل 
وعيــت ِفُيــن إاّل ومــا كنــت مليانــة حمــاس ونشــاط وحــّب 

لرســالتي الّلــي عــم قّدمــا مــن خالِلــك.
بشــكِرك علــى كّل الّتطــّور الّلــي تطّورتــو معــك علــى 

الّصعيــد اإلنســاني والعلمــي.
بشــكرك ألّنــي عايشــي معــك بجــّو عيلــة مليــان حــّب 

وإيمــان وعطــاء.

بعيِدك ال44، ما فّيي إاّل ما إتمّناِلك كّل خير:
- بتمّنــى تتخّطــي، متــل دايًمــا، كّل الّصعوبــات الّلــي 

عــم نمــرق ِفيــا بمســاعدة يســوع وســّت البيــت؛
وتتقّدمــي  تزدهــري  نهــار  وال  تَوقفــي  مــا  بتمّنــى   -

مِعــك؛ نتطــّور  وتســمحيلنا 
- بتمّنــى مــا تالقــي حواَليــِك إاّل العالــم الّلــي بتحّبــك 

ومآمنــة فيــِك وبرســالِتك.

ســيزوبيل، ضلِّــك طيــري وَحلقــي أعلــى مــا فيــِك، ألّنــو 
مــا بيلبقِلــك إاّل أّنــك تكونــي بأعلــى مســتوى.

بحّبك، بحّب كّل َحدا وكّل شي فيِك. 
غادة كميد
وحدة الشوشو



10 - 15 سنة إلتزام

 الكثير في سيزوبيل
ُ

مت
ّ
تعل

١٠ سنين حب بدون شروط

الخامســة  الســنة  أكمــل  وأنــا  بســرعة،  يمــّر  الوقــت 
ســيزوبيل.  عائلــة  فــي  عشــر 

هنــا عشــُت وفهمــُت أّن لــكّل واحــد منــا رســالة فــي 
هــذه الحيــاة، وأنــا رســالتي هنــا ألنــي هنــا عرفــت أّن 

بعــد الحــزن يأتــي الفــرح.

لقــد تعّلمــُت الكثيــر فــي ســيزوبيل... 

إّن الفــرح الــذي لمســته مــع أطفالنــا وشــبيبتنا عّلمنــي 
أن أنظــر بإيجابيــة للمصاعــب التــي أواجههــا. 

تعّلمــت أال أنظــر الــى المظاهــر الخارجيــة بــل إلــى 
الجوهــر ألنــه األهــم.

هــذه  بعنايتــك  ترعــى  أن  رب  يــا  إليــك  صالتــي 
فيهــا،  والعامليــن  عليهــا  القّيميــن  تبــارك  المؤسســة، 
مســيرتها  وتثّبــت  أحضانهــا  إلــى  أوالدهــا  تعيــد  أن 
العمليــة  الرجــاء وتنّمــي دائمــًا قدراتهــا  علــى طريــق 

والروحّيــة.
دوال غــاوي
قســم اللوجستي

بحــّس  وبعدنــي  كنــت  مرِقــت،  اللــي  هالســنين  كّل 
لشــغلي. والحــب  الشــغف  شــعور  نفــس 

الحــب  مقابــل،  بــدون  العطــاء  تعّلمــت  بســيزوبيل 
بــدون شــروط، المســاواة بيــن األشــخاص المعافيــن 

والمصابيــن...
بســيزوبيل تعلمــت وعشــت المعنــى الحقيقــي لــروح 

العيلــة ومســاندة أفــرادا لبعضــن البعــض.

منحقــق  ســوا  معــو،  بشــتغل  شــخص  كل  بشــكر 
أهــداف مؤسســتنا إنــو الفــرح يضــل دايمــًا مرســوم عــا 

وشــبيبتنا...  والدنــا  وجــوه 
نحنــا منعمــل اللــي علينــا ومنتــركال حّصتــا، حصــة 

ســت البيــت.
جــاك ابراهيم
قســم اللوجستي

10 سنني إيمان
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 الحياة ما بتصير معك، الحياة موجوده
كرمالك ... عيشا بحّب

ــة كانــوا هــدف بحياتــي، بــس  األمــان والراحــة المادّي
كان علّيــي حــّدد قديــش بســمحلن يســيطروا علّيــي!

كان فّيــي عيــش كل الوقــت عــم فّكــر بالمســار يللــي 
ممكــن حّققــو، والمســتقبل يللــي بطمحلــو ومــا إفهــم 
إنــو األمــان والراحــة ممكــن يتحققــوا بلحظــة، بالوقــت 
اللــي مناخــد فيــه قــرار نخّلــي الحــب يكــون أقــوى مــن 

كل شــي.

والرفاهيــة  والراحــة  األمــان  بيختــاروا  منــا  كتــار 
يللــي  بــس  العملــي.  اإلســتقرار  فكــرة  ورا  متخّباييــن 
عنجــد بدنــا يــاه منفكــرو مســتحيل أو كتيــر ســخيف 
نطمــح إلــو وحتــى مــا منتجــرأ نســأل هللا ونطلبــو منــو. 

بــس أنــا داللــة إنــو مبــال فينــا نطلبــو مــن الــّرب!

مهمــة  تليفزيونيــة  بإذاعــة  المهنيــة  مســيرتي  بّلشــت 
ســنة.   21 عمــري  وكان  األوســط  والشــرق  بلبنــان 
وبوقتــا، متــل كل بنــت حلمــت بالنجــاح والبحبوحــة. 
بعــد ســنة، تعرضــت لوعكــة صحّيــة عّلمتنــي إفهــم 
وقــّدر الحيــاة، قــّدر إنــو اليــوم عــم بتنّفــس، إنــو اليــوم 
إّنــو  اليــوم فيــي إضحــك،  إّنــو  عــم حــّرك عيونــي، 

اليــوم أنــا عايشــة.

وعلــى عيــد ميــالدي الـــ22، أنــا وعــم أقطــع الكيــك، 
طلبــت أمنيــة مــن الــرب وقلتلــو: أنــا مــا بــدي إشــتغل 
تــا يغتنــي إنســان واحــد، أنــا بــدي إشــتغل لإلنســانية! 
وتانــي يــوم ســيزوبيل بيتصــل فيــي. كيــف؟ ليــش؟ 
مــا بعــرف! مبــال بعــرف: هيــدي الرســالة يللــي الــّرب 

قّدملــي ياهــا، هيــدي الــدرب يللــي أنــا طلبتــا منــو!

كيــف بــدي إخــدم؟ وشــو فيــي قــّدم؟ هيــي األســئلة 
الوحيــدة يللــي ضّلــت تبــرم براســي كل الوقــت؛ ومــرة 
إلــي  وصــار  هاألســئلة  قــدام  قلبــي  حّطيــت  تانيــة 
الراحــة  الحقيقــي،  الســالم  ســنين.   10 بســيزوبيل 
ــن هــون،  ــن، لقيُت واألمــان يللــي كنــت عــم فتــش علُي

مطــرح مــا الحــب واإليمــان هّنــي األســاس.
ماريا بو ســعدا 
وحدة المشــاريع

مش صدفة

كانــت  هيــدي  مــش صدفــة،  أبــدًا  بحياتــي  ســيزوبيل 
أول فكــرة لمعــت لمــا انطلــب منــي أكتــب شــهادة حيــاة.

عشــر ســنين وقبلــن ســت ســنين تغيــرت حياتــي مــن 
بعتبــرا  اللــي  بهالمؤسســة  عقــب  علــى  رأســًا  بعــدن 

التانــي. ضحكــت، بكيــت، انغرمــت... بيتــي 

األشــخاص  وكل  شــبيبتنا  والدنــا،  ســيزوبيل، 
الملتزميــن بهالمؤسســة، مــن كل واحــد منكــن تعّلمــت 
كيــف أّســس عيلــة متواضعــة واألكيــد إنــو أنــا كتيــر 
بمشــوار  الكبيــرة.  وعيلتــي  الزغيــرة  بعيلتــي  فخــورة 
العطــاء،  هدفــا  برســالة  بيلتــزم  اللــي  نيــال  الحيــاة، 

والحــب. الســالم  الصــال،  التواضــع، 
ميرنــا فحمة
قســم اإلنتاج
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لم أكن أعرف

بعــد  بيــروت  فــي  المهنيــة  مســيرتي  بــدأُت  قــد  كنــُت 
المحاســبة  مجــال  فــي  وهــو  الجامعــة،  مــن  تخّرجــي 
األوراق  ملــؤه  روتينــي  عمــل  وكان  والتدقيــق 
احتمــال  عليــي  أحدهــم  يطــرح  وإذ  واإلجتماعــات، 
العمــل فــي بلدتــي جزيــن فــي مؤّسســة لــم أكــن أعرفهــا 

»ســيزوبيل«. 

دون تفكيــر شــّدني الحنيــن إلــى بلدتــي األم حيــث أنــا 
أنتمــي أو باألحــرى مهــووس باإلنتمــاء، قبلــُت التحــدي 
وأبلغــُت مديــري فــي العمــل وعائلتــي، ثــم انهالــت علــّي 

المعارضــة:
في جزين؟ أّي مستقبل؟ في سيزوبيل أّية مهنة؟... 

لكــن ال أنــا وال أحــد غيــري كان يــدرك نقطــة المحبــة 
التــي ســوف أســاهم فــي إضافتهــا علــى هــذا المحيــط. 
فــي أكثــر مــن إنجيــل، يحــّدد يســوع الشــرط األساســي 
الحــّب.  وهــو  أال  إخوتــه،  نفــوس  ولخدمــة  الّتباعــه 
بــدون  إذ ال خدمــة، ال عطــاء، ال تكــّرس وال حيــاة 
نيــر  يحمــل  أن  يســتطيع  فقــط  ُيحــّب  مــن  المحّبــة. 
المســيح وصليبــه، مــن يحــّب فقــط يســتطيع أن يقــف 
حياتــه لخدمــة هللا وكنيســته، مــن يحــّب فقــط يســتطيع 
المحــراث  يــده علــى  للمســيح واضعــًا  نعــم  يقــول  أن 
غيــر ملتفــٍت إلــى الــوراء، مــن يحــّب فقــط يســتطيع أن 

يســوس ويديــر شــؤون شــعب هللا. 

فكانــت الـــ »نعــم« نعــم للمحبــة ونعــم للمســيح الــذي 
يســألنا كّل يــوم إذا كّنــا نحّبــه أكثــر مــن هــؤالء.

وأنــا اليــوم وقــد مــّر علــى إعطائــي الجــواب الرســمّي 
قبولــي  أعتبــر  إذ  ســنوات،  العشــر  حوالــي  للمســيح 
باالنضمــام إلــى هــذه العائلــة نعمــة حّلــت علــّي بمثابــة 
تأكيــد علــى أّنــي قلــت للمســيح نعــم إّنــي أحّبــك، وأطلــب 
منــه أن يســّير خطواتــي ألســتمر فــي عمــل المحبــة فــي 

هــذه المؤسســة أو أينمــا كنــت. 

نعــم لقــد انضممــت إلــى هــذه العائلــة واكتشــفت فيهــا 
أعمــااًل صالحــة وأفــرادًا رائعيــن كّونــُت معهــم عالقــات 
تتخطــى العمــل، كيــف ال وأنــا ال أنســى الســؤال األول 

التــي طرحتــه علــّي الســيدة خــوري: »وصفلــي عالقتــك 
بــاهلل«. بعدمــا غــادرت مكتبهــا كان عنــدي انطبــاع 
ســيئ عــن هــذا الســؤال، مــا الجــدوى منــه؟ وأي عمــل 
هــذا؟ ألكتشــف اليــوم وبعــد عشــر ســنوات أّن هــذا هــو 
األســاس، أّن يســوع هــو األســاس فــي حياتنــا، وســّت 

البيــت هــي األســاس فــي ســيزوبيل.
 

كّل  ورغــم  دائمــًا  أقولهــا  وســوف  مــرة،  قلتهــا  نعــم 
الظــروف التــي مــّرت، لــم يعترينــي الشــعور بالنــدم وال 

. للحظــة
فأنــا أنتمــي إلــى هــذه العائلــة الكبيــرة، التــي أنــا وفريــق 
العمــل فــي جزيــن وكفرحونــة فيهــا جــزء ال يتجــزأ منهــا، 
صافــي  الســيدة  بجهــود  كبيــر  اإلصــرار  كان  حيــث 
فــي  والرســالة  المســيرة  إكمــال  علــى  حــداد  ودكتــور 
الجنــوب، إيمانــًا منهــم ومّنــا بقضّيــة أوالدنــا مصــدر 
إلهامنــا، فعنــدي مــلء الثقــة باســتمرارية هــذه المؤسســة 

ألّن أساســها المحبــة. 

بجميع  عالمًا  وكنُت  النبّوة،  موهبة  لي  كانت  »ولو 
اإليمان  لي  كان  ولو  كلها،  وبالمعرفة  األسرار 
الكامل فأنقل الجبال، ولم تكن لي المحبة، فما أنا 

بشيء.« مار بولس 
بول قطار
مشغل المساعدة بالعمل
سيزوبيل كفرحونة
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هون قدرت إلُمس وجود الله بحياتي

حبّيــت بّلــش شــهادتي بقصــة زغيــرة ومعّبــرة للقديــس 
أغســطينوس بخّبــر فَيــا: 

حزيــن،  الشــاطىء،  علــى  إمشــي  عــم  كنــت  »بيــوم 
مهمــوم، ويــالت ومصاعــب الحيــاة فــوق كتافــي. بعــد 
وقــت قصيــر، انتبهــت إنــو حــد بصماتــي فــي بصمــات 
جــداد، بــدل 2 صــاروا 4. هــون حّســيت بوجــود هللا، 
صرت إحكي معو، شــوي صّلي وشــوي إبكي، وهّوي 
عــم يســمع بــس. لكــن المفاجــأة كانــت إنــو بعــد ســاعة 
مــن المشــي، انتبهــت إنــو البصمــات رجعــوا صــاروا 
فــرّد  لــَم تركتنــي؟  أنــت،  أيــن  إلهــي،  2. فصرخــت: 
صــوت هــادىء ومحــّب: أنــا هــون، حّســيتك تعبــان مــن 
المشــي ومــن همومــك، فحملتــك حتــى ترتــاح، وهــذه 

البصمــات هــي بصماتــي أنــا«.

هيــدي القصــة عّلمــت فيــي كتيــر، وميــن مّنــا مــا قــال: 
يلــي  الصعوبــات  بعــد  تركتنــي؟ وخاصــًة  ِلــَم  إلهــي، 
مــّرت علينــا، لكــن وبــكل فخــر خــالل هالـــ10 ســنين 
يلــي عشــتا بمؤسســة ســيزوبيل، قــدرت إلُمــس وجــود 
مّنــا،  شــخص  لــكّل  الخاصــة  ومحبتــو  بحياتــي  هللا 
إّنــو مهمــا كان حملنــا تقيــل، هللا رح يختــار  فهمــت 
الوقــت المناســب ليحملنــا ويحمــل وجعنــا. ومــا فّيــي 
بهالمناســبة إال إّنــو أشــكر مــن القلــب أشــخاص لعبــوا 
دور مهم بحياتي: اآلنســة أنيتا الحاج واآلنســة لوســي 

إدلبــي وكل الزمــالء المحّبيــن.

أخيــرًا، أنــا علــى ثقــة كبيــرة إنــو هللا حامــل مؤسســتنا بقلبــو 
ورح يختــار الوقــت المناســب حتــى يبعــد هالغيمــة المؤقتــة.
جوسلين نخلة خويري
وحدة التدخل المبكر

»Les meilleures choses qui arrivent 
dans le monde d’un établissement ne 
sont pas le résultat du travail d’un seul 
homme. C’est le travail de toute une 
équipe«.

C’est ce que mon parcours de 10 ans 
à SESOBEL m’a appris. C’était pour 
moi un plaisir de travailler au sein d’une 
équipe qui a un but unique : celui de 
présenter le meilleur pour autrui.

Certainement, ces années passées 
étaient pleines d’expériences mais 
aussi de beaucoup de défis pour pouvoir 
s’améliorer et continuer le chemin.

Enfin, j’aimerais bien remercier avant 
tout »Set El Beit« qui m’a donné la 
grâce de travailler avec des personnes 
très distinguées et d’offrir à tous ceux 
qui m’entourent une part de moi-
même avec beaucoup d’amour. 

Tout comme le dit Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus »Aimer, c’est tout 
donner et se donner soi-même. «

Rita El-Mir
Département de production

AIMER, C’EST TOUT DONNER
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أنا فخورة إني بشتغل بسيزوبيل

لّما بّلشــت مســيرتي المهنية، كان هّمي إشــتغل وكون 
ســند لعيلتــي. ســيزوبيل قّدمتلــي الدعــم ووقفــت حــّدي 

بأصعــب الظــروف.
 

اليوم، وبعد 10 ســنين لقيت حالي معّلقة بالمؤّسســة. 
تلّقيــت كتيــر فــرص وبــواب جديــدة انفتحــت بوّجــي بــس 

ما حّســيت رح القي متل ســيزوبيل.

ضحكــة مــن حنــان بتمّلــي مشــغل الفندقيــة حمــاس، 
نهفــة مــن إيلــي بتعّبــي الجــو فــرح، اإللتــزام والتفانــي 
عنــد داليــا ولبيبــة بيشــجعوا نعطــي أكتــر بعملنــا ومــا 
فــي أحلــى مــن الشــغل مــع ابراهيــم وفرانســوا... شــبيتنا، 

بحبكــن كتيــر...

10 سنين إيمان

هّمــا  بمؤّسســة  بشــتغل  إنــي  فخــورة  أنــا  بإختصــار، 
إنســاني مــش مــادي وانشــاهلل ســيزوبيل تضــل فاتحــة 
بوابهــا وضــل خّبــر النــاس إنــي مــن عيلــة ســيزوبيل.

ساميا دامس
قسم اللوجستي


