
غالية البقمِي�ة 
امرأة اشتهرت ببسالتها وشجاعتها بعد أن أبلت بالءً حسنًا في مواجهة القوات التي أرسلها محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية في أوائل القرن 

البقمي، من قبيلة  الوازعي  البدري  الرماثيني  الغرابيطي  (التاسع عشر الميالدي)، وهي غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان  الثالث عشر الهجري 

البدارَى البقُْوم الساكنين قرب الطائف في بلدة تُرَبة، وهي فيما ذكرت بعض الروايات زوجة حمد بن عبدالله بن مْحيِي السناني الموركي 

البقمي، عامل الدولة السعودية األولى على مدينة تربة البقوم في غرب الجزيرة العربية، ثم بعد وفاة زوجها يُْذكَر أنها تزوجت بخيت بن جنَّيح 

شيخ الهمَلَة، وكانت امرأة ذكية حكيمة قد ورثت من أبيها ثروةً طائلة وأمواًال كثيرة دعمت بها البقوم للدفاع عن ديار قومها، ويشير بعض 

المؤرخين إلى أنها كانت في متوسط العمر في أثناء حملة محمد علي الغازية على تربة، ويقال: إن محمد علي باشا قال بعد معاركه الطويلة 

هناك وعند مروره بتربة في طريق رنية وبيشة وأبها: ˝ أمست دار غالية خالية ˝.

وتعددت الروايات لقصة غالية وبطوالتها، ومضمونُها مجمًال هو انتصاراتها على جيش الباشا، وهذا لم يختلف عليه أحد، وال شك أنّها عاصرت 

في بعض مراحل حياتها توترًا وفوضى؛ ففي عام ١٢٢٨هـ (١٨١٣م) أغار طوسون ابن والي مصر محمد علي باشا على مدينة تربة بين الحجاز ونجد 

ا، وفي هذه األحداث كان الشيخ ابن مْحيِي مريًضا، وكانت غالية هي التي توصل خطط المعركة لقادة البقوم  Îومعه عساكر كثيرون جد

في بيت الشيخ، فكان النصر للبقوم وانهزم طوسون ومن معه، وقُتل أكثر جنده.

وفي عام ١٢٢٩هـ (١٨١٤م) عاد طوسون باشا وعابدين بك وغزوا تربة، ووّصلت غالية الخطط للقادة زعماء ومشايخ البقوم ودامت المعركة ثمانية 

أيام ُمني على إثرها طوسون وعابدين بك بالهزيمة ولم يظفروا بشيء، وكان زوج غالية قد توفي في أول المعركة الثانية سنة ١٢٢٩هـ (١٨١٤م)، 

فأخفت خبر وفاته، وبدأت تصدر األوامر على لسانه حتى تحقق النصر للبقوم.



 وعندما بلغ محمد علي باشا خبر هزيمة ابنه طوسون، وإخفاق قواد جيشه، قرر قيادة المعركة بنفسه فجهز جيشًا كبيرًا على مستوى عالٍ من 

الُعدة والعتاد، فأرسلت غالية رسالةً إلى اإلمام عبدالله بن سعود الكبير حاكم الدرعية آنذاك، مفادها أن محمد علي باشا قد جهز جيشًا كبيرًا 

ال طاقة لنا به، وهو في طريقه إلينا على رأس مئة ألف مقاتل، وعلى الفور أرسل اإلمام عبدالله بن سعود أخيه فيصل بن سعود على رأس جيش من 

عشرين ألف مقاتل من أهل تربة الفوارس الشجعان، ومن عشرين ألف مقاتل من أهل الجنوب وتهامة البواسل الفرسان، ووقعت المعركة، ولكن 

كانت النتيجة هي الهزيمة في معركة (بَْسل) الشهيرة، وكان ذلك في عام ١٢٣٠هـ (١٨١٥م).

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها اختلف المؤرخون في مصير غالية وما آل إليه أمرها؛ فمنهم من قال: إنها ذهبت إلى الدرعية وأقامت بها، وسارت 

قافلتها على ثمانية وعشرين جمًال محملة بالزاد والذهب والفضة، ومنهم من قال: إنها عادت إلى مسقط رأسها تربة وأقامت في قصرها الواقع 

على طريق تربة - الطائف. وهكذا تنتهي األخبار المتواترة عن هذه المرأة التي مألت قلوب خصومها رهبةً وخوفًا بعد أن جندلت الكتائب 

والجيوش الغازية ليخلد التاريخ كفاح غالية البقمية في الحفاظ على وطنها وأبناء عشيرتها.


