
كة لتأسيس الكاملة التفاصيل " شر ن  الطبيعية للمنتجات "الياسمي 

اع“ ي كل مرٍة تخرج فيها فكرة ريادية ”.. الحاجة أم االختر
هي المقولة الوحيدة الذي تمكنت من إثبات صحتها ف 

الفلسطينية إىل النور داخل قطاع غزة المحارص منذ أكتر من عشر سنوات، فلوال الحاجة لما استطاعت الشابة 

ة” ياسمي   “كاميليا ثابت تكوين مملكة   .الطبيعية للصابون ومنتجات العناية بالبشر

م، مع 2000القصة بدأت عندما تزامن إغالق المعابر بي   الضفة الغربية وغزة بداية انتفاضة األقىص عام 

ي أصابتها فجأة بعد سويعات قليلة حساسية غت  معروف” رهف“والدة ابنة أختها 
ة المنشأ حسب تشخيص التر

إىل مساعدة  -اليمنية” صنعاء“وهي خريجة قسم الكيمياء الصناعية من جامعة –األطباء، ما دفع خالتها 

 
 
ي لم تجِد معها كل المراهم الطبيعة نفعا

 .الرضيعة التر

زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت دوار الشمس، وهيدروكسيد الصوديوم ومكونات “عىل جنب جلبت 

ي عالم الكيمياء اسمأخرى
ة مع ”عملية التصبي   “  ، ثم أخضعتها لما يطلق عليه ف  ، لتتفاعل المادة األخت 

ي الزيوت وينتج عنها عىل شكل حبيبات عَرق فوق سطح الصابونة 
األحماض الدهنية الموجودة ف 

ه التجاري ”.. الجلشين“ ي نظت 
وهنا يكمن الفرق هذه المادة ال تكشط عن وجه الصابون الطبيعي كما يحدث ف 

 
ً
ة.. واألقوى من ذلك : النتيجة كانت بذرة المفيد! يمكننا أن نقول :النتيجة كانت مبهرة عىل جسد الصغت 

وٍع ري  ذاتها. ” كاميليا“ادٍي كامل بقيادة لمشر

 الصغي   ل  معم

ي عقل ” رهف“بعد تحسن الرضيعة 
جديدة  صارت تعكف عىل خلط أنواٍع ”.. كاميليا“ارتفعت قيمة اإلنجاز ف 

من الزيوت بمكوناٍت طبيعية أخرى، هكذا.. دونما سبب واضح! كل ما تعرفه عن تلك المرحلة أنها كانت تصنع 

ة أخرى تفشل! رغم ذلك كان الوالد   تنجح، ومراٍت كثت 
ً
 تحبه.. مرة

 
يستخدم كل  -كما تصفه–” الرائع“شيئا

ها بأن جهدها لم يضع هباءً “منتجاتها   .”عىل األقل كي يختر

ي حالقة ”: ”تقول كاميليا
ي غسل وجهه ويديه وفرك جسمه أثناء االستحمام، حتر ف 

ي ف 
ي يستخدم صابونتر كان أبر

، الذي   أفضل حتر من صابون الغار الشهت 
ً
ي أصنع صابونة

 أنت 
 
ي دائما

ب  ذقنه بدل معجون الحالقة، كان يختر

ي سوريا أيام اللجوء
ي الحقيقة كانت كاميليا ترى”كان يستخدمه ف 

ي  ، ف 
والدها تلك أروع تحفت   عىل ” ثقة“ف 

 .االستمرار

المعمل الذي استضاف تجارب كاميليا األوىل كان مطبخ بيتها، أما األدوات فكانت وعاء طبٍخ عادي استغنت 

)زجاج مقاوم للحرارة( مدهون بالزيت لصب ” بايركس“عنه أمها استخدمته لخلط مكونات الصابونة، وصينية 

كان والدها ”  وهي ليست باهظة الثمن عىل األغلب“عه إىل مكعبات، أما المكونات الخليط فيه قبل تقطي

ها لها من عند العطارين هدية  .يحض 



 لكل زوار العائلة من أقارب وأصدقاء، والمدهش كان: توافق ” بدائيتها“كانت منتجات كاميليا رغم 
ً
تقدم هدية

 الصابونة تستحق وزن“ردود أفعال كل المجّربي   عىل أن 
 
 .”ها ذهبا

انتهت مرحلة الهدية، وصار صيت الصابونة أوسع عندما أصبح المجربون األوائل ينصحون بها أصدقائهم 

ي من مشكالت جلدية كحب الشباب والصدفية 
 من يعرفون أنه يعاب 

 
وأقارب  هم كل واحٍد من طرفه، خصوصا

طلب بثمنها
ُ
 .وخشونة الجلد واألكزيما وغت  ذلك، وهنا بدأت الصابونة ت

 وفرج متالحقة..  انتكاسات

وعها  ف كاميليا بأنها لم تكن تملك أدوات صحيحة للتعامل مع مشر ي البداية! كان تغليف ” الصغت  “تعتر
ف 

الصابونة يتم بأوراق النايلون العادية، بعد تقطيعها عند نجاٍر قريب بمنشاٍر حاد، هذا ناهيك عن أدوات 

ي خشت أمها الكثت  منها أثناء
تجارب األداء.. استمر الوضع عىل هذا الحال حتر ما قبل عام  المطبخ التر

 ..م بأشهر قليلة2008

، فكان )بلسم( كداللٍة عىل فعاليتها العالجية، ثم :”تتابع 
 
ي الطلب، قررت منحها اسما

عندما زاد عىل صابونتر

ي أمي بالتوجه إىل أحد المصانع لتجهت   صناديق من الكرتون تحمل االسم وتستوعب
القطع فتمنح  نصحتت 

 لمن يتذكره
 
 كان لون العلبة أزرقا

ً
ي ال يمكن تقليدها، وفعال

 .”للمنتج عالمته التر

أمام أوضاع الناس ” هراء“مع نهاية العام المذكور، دخل حصار غزة عامه األول.. صارت كل اإلعالنات 

 سعرها يفوق ال  )
ً
ي صابونة  15االقتصادية الصعبة! فمن سيشتر

ً
ي ظل  -كما يقال–وإن كانت  ( شيقال

طبيعية، ف 

ي األسواق سعرها ال يتجاوز الثالثة شواقل؟
 !وجود صابونٍة تجارية برائحة نفاذة ف 

وع بالكامل، إىل أن عاد 2014مرت غزة بظروف مختلفة آخرها عدوان  م: حتر ذلك الوقت تعطل المشر

ي خلفها غب
ار الحرب عىل أجساد سكان القطاع! حينها الطلب عىل الصابونة لعالج بعض األمراض الجلدية التر

 من كل مالحظات المجربي   “ابتسمت الفتاة ألقدار هللا، وبدأت تصنيع الصابونة لكن، 
ً
هذه المرة مستفيدة

.. الشكل، الحجم، الرائحة، اللون وعقدت العزم عىل أن يكون 
 
وعها.. الخاص.. ” بلسم“سابقا هو مشر

 .”الناجح

تحتاجه للبدء.. معمل صغت  ، مكونات محسوبة بالجرام لتصنيع كل نوع من أنواع الورقة والقلم، كتبت ما 

ة طبيعي مئة بالمئة ات العناية بالبشر  .”الصابون، ثم االنطالق إىل تصنيع خط منتجات كامل من مستحض 

ي ببيته كمعمل، بمكيٍف ممتاز وجدران 
ي الطابق األرض 

 ف 
ً
يكسوها وبالفعل، والد كاميليا جهز لها غرفة

 عن 
ً
اميك، وشفاط هواء، ولم يتبّق إال زيارة النجار لتصنيع قوالب من الخشب بديلة أمها وهنا ” بايركس“الست 

.. دعونا نرى
 
 أمام كاميليا لمرحلٍة أخرى أكتر تقدما

 
 جديدا

 
 ..بدا المشهد كأنما كل مرحلة تفتح بابا



 بعنوان زيارة النجار لم تنته بحصول كاميليا عىل قوالبها كما ت
 
ها بأن معرضا وقعت وحسب.. فاألول أختر

وعها عىل االنتشار إن شاركت.. ” نساؤنا“ ي الجامعة اإلسالمية، لعل هللا يساعد مشر
 ف 
 
سيفتح أبوابه قريبا

 .وبالفعل.. هذا ما حدث

ي شملت تركيبات من الزيوت المتجانسة للوجه واليدين، وشامب
وهات شاركت كاميليا بمنتجاتها المختلفة والتر

ات للجسم، وصابون الخزام، وصابون خاص بالرجال..  لتقوية بصيالت الشعر، والكريمات المرطبة، ومقشر

و كيماوية   بحليب اإلبل“وكل هذا دون مواد بتر
ٌ
 .”حتر أنها قدمت هناك مفاجأة.. صابونة

ي تلك بأسعار زهيدة للغاية، والمدهش أن الطاولة المآلنة:”تعقب بالقول 
بالمنتجات أضحت  عرضت منتجابر

 عادوا بعد اليوم األول ألخذ المزيد من المنتجات بعد 
 
ي أيام المعرض! بل إن أناسا

 عىل عروشها ثاب 
ً
خاوية

 .”تجربتها واختبار فاعليتها

 بالتنسيق
 
تها عن ورشة عمل ستعقد قريبا ي المعرض تعرفت إىل كاميليا، وأختر

مع منتدى   إحدى الموجودات ف 

المشاري    ع الريادية، وهناك سمعت الكثت  عن ما يتعلق بالقواني   اإلدارية والمالية لبدء  سيدات األعمال حول

.. واألهم من  ي
وع، وفهمت النقاط الرئيسية حول ترخيص المنتج، وتطويره، وتسويقه، وإخراجه النهاب  أي مشر

كات الناشئة امن مع فتح أبواب التسج ”SEED“ هذا كله سمعت عن برنامج دعم الشر  .يل فيهبالتر 

 الظروف كل  فوق ”الجودة“

ثقة بالنفس وبالقدرة وبالمنتج! والتحقت ”.. الثقة“كاميليا بعد المعرض بدأت تتحدث عن حالٍة تسىم 

ي حاضنة األعمال والتكنولوجيا ”SEED”ب 
 من التدريب هناك!  BTI-ف 

ً
 طويلة

ً
ِبل منتجها، وخاضت رحلة

ُ
وق

ت اسمه ل  ّ
خر تعشق رائحته كلما تذكرته يمأل حارات دمشق القديمة.. حصلت عىل ترخيص منتجها الذي غت 

 .”الياَسمي   “أسمته منتجات 

ي للصابون الطبيعي مع بداية :”تقول 
ي  2015م وحتر عام 2000تجربة صناعتر

ي كفة، وعام التدريبات التر
ف 

ي 
ي التصنيع والتسوي seed تلقيتها ف 

ي كنت أرتكبها ف 
ق وأتفاداها، ثم ضمن كفٍة أخرى، بدأت أعي األخطاء التر

عرفت معت  العالمة التجارية وتفاصيل أخرى عن السجل التجاري واإلدارة المالية واإلدارة التسويقية من قبل 

 .”أناس مختصي   هناك

، وصارت 
 
 ومضمونا

ً
توزعه للصيدليات بعد إثبات ترخيصه، فتباع القطعة ” كاميليا“بدأ المنتج يختلف شكال

 ب 135الواحدة بوزن 
َ
  20مبلغ جراما

ً
 .شيقال

من محرمات البضائع الوافدة إىل غزة بأمٍر من سلطات ” الجلشين“، وصار ”كاميليا“عادت العقبات تواجه 

االحتالل! زيت الخروع ارتفع ثمنه، وفقدت العديد من المستحلبات الالزمة من السوق، حتر العلب المتاح 

إىل بعض اإلشاعات حول منتجها وصدق طبيعيته تصنيعها لتغليف المنتج كانت رديئة الخامة، باإلضافة 

 .الكاملة



ي النهاية هو الحكم.. عكفت 
 بأن الزبون ف 

 
كاميليا كانت عىل أهبة االستعداد للمواجهة، سيما وأنها تمتلك يقينا

ة اإلخفاقات.. ما تؤكده أنها تمكنت من تصنيع  ة، غت  آبهٍة بكتر أنواٍع من  8عىل تطوير منتجها، بإضافات كثت 

، وزيت للشعر وغسول للوجه، و 7الصابون، و ي ، ناهيك عن معجون صابون مغربر  3أنواع من سكر التقشت 

ة، ومطرٍّ للجلد  ح للون البشر
ّ
، ومفت  لمنطقة ما حول العيني  

ٍّ
أنواع من مرطبات الجلد، وواٍق من الشمس، ومغذ

 .الجاف

 الظروف لول 

ي عتر 
ي تحمل اسمتشت  كاميليا إىل أن تسويق الصابونة يتم ف 

 ياسمي    منتجات )صفحة الفيس بوك التر

 .، باإلضافة إىل توزي    ع منتجاتها من خالل الصيدليات المختلفة(الطبيعية

ه من المنتجات  األخرى، لقد أصبح لمنتجات الياسمي   زبائن دائمي   يمنعهم حبهم للمنتج من استخدام غت 

ة  ي تطويره وتحسي   مكوناته وعطوره بي   الفتر
ويبدو أن واحدا من أسباب هذا الوالء هو استمرار كاميليا ف 

 من مالحظات المستخدمي   وإن صغرت
ً
 .واألخرى مستفيدة

وٍع ريادي هو   ، وأن النجاح يبدأ مع الفكرة إن”اليأس“تؤمن كاميليا اليوم بأن أسوأ ما يمكن أن يقابله أي مشر

.. كما ترى
 
ي   اقتنع بها صاحبها وأوالها الجهد والحب معا

لكل :”عنض نجاٍح أبرز، وتكمل ” التخطيط“ف 

ي 
وع، ال تجلسوا ف  ي فشل المشر

ة ولو بمقابل، وفشل مرحلٍة ال يعت  أصحاب المشاري    ع الريادية، اسألوا أهل الختر

 ثم عودوا للتحرك بقوة نحو الهدف
ً
 .”أماكنكم.. ارتاحوا قليال

اميليا اليوم عىل قناعٍة تامة بأن لوال الظروف اليوم الستطاعت بجودة مخرجات مصنعها اكتساح ك

 .المنتجات الطبيعية كله  سوق
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