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 :الممخص
 –يسمط البحث الضوء عمى السياسة البريطانية في فترة حكومة مارغريت تاتشر تجاه الصراع العربي 

اإلسرائيمي والتي كانت من أشد المؤيدين الى وضع تسوية شاممة ليذا الصراع وعمى أساس التسوية 
 اإلقميمية.

كانت قمقة من الفشل في حل ولم يكن موقف تاتشر من باب التعاطف مع الفمسطينيين اال أنيا  
مثل العربوبالتالي سيؤثر ىذا عمى حمفاء بريطانيا من  المنطقة،الصراع سيؤدي الى عد استقرار في 

وأيضا كانت قمقة من ان يستغل االتحاد السوفيتي عدم  ،األردن ومصر والمممكة العربية السعودية
 البريطانية.استقرار المنطقة في توسيع نفوذه عمى حساب المصالح 

 (. مارغريت تاتشرالكممات المفتاحية: ) سياسة بريطانيا الخارجية، القضية الفمسطينية، 
Britain's foreign policy towards the Palestinian issue during 

the era of the government 

Margaret Thatcher 

Alia HammoudMeziel 

General Directorate of Education in DhiQar Governorate 

MA in Contemporary History 

Abstracts: 
  The research sheds light on the British policy during the period of Margaret 

Thatcher's government towards the Arab-Israeli conflict, which was one of 

the strongest supporters of a comprehensive settlement of this conflict on the 

basis of a regional settlement.   

Thatcher's position was not out of sympathy with the Palestinians, but she 

was worried that failure to resolve the conflict would lead to instability in the 

region, thus affecting Britain's Arab allies.  The threat of the Soviet Union 
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taking advantage of the instability of the region to expand its influence to the 

detriment of British interests, was another of Thatcher's concerns. 

Keywords: (Britain's foreign policy, the Palestinian cause, Margaret 

Thatcher). 

 المقدمة:
من المالحظ عمى الحكومات البريطانية المتعاقبة عمى الحكم خالل القرنين      

الماضيين ال تتحدث عن وضع حل لممشكمة الصراع العربي اإلسرائيمي اال 
عندما تواجيو بعض العقبات او الصعوبات سواء عمى الصعيد الداخمي او 

 الخارجي.
ول ان بريطانيذذا لذذم تعتبذذر محبذذة إلسذذرائيل أو مؤيذذدة لممشذذروع ليذذذا يمكذذن القذذ    

منحذازين “الصييوني. رفيعو المستوى في المجال الدبموماسي والعسذكري اعتبذروا 
واعتبذذروا الصذذياينة مصذذدرا لمقمذذ .  ولكذذن فذذي فتذذرات متباعذذدة بذذدء يظيذذر ” لمعذذرب

 .(1) تغيير في السياسة البريطانية بتأييد إلسرائيل
كان ونستون  .لم تكن تاتشر أول رئيس وزراء مؤيد إلسرائيل في بريطانيا     

تشرشل وىارولد ويمسون أيًضا محبي سامية ومؤيد لمصييونية، لكنيا كانت أول 
من تغمب عمى معارضة وزارة الخارجية وزيارة إسرائيل أثناء وجودىا في 

ن في إسرائيل ودية عمى الرغم من ذلك، لم تكن عالقتيا بالسياسيي .المنصب
 . لمغاية

كانت مارغريت تاتشر مؤيدة قوية إلسرائيل وكانت عضو في رابطة الصداقة 
اسرائيمية وعضو مؤسس ألصدقاء اسرائيل في حزب المحافظين.  -االنجمو 

في وقت مبكر من حياتيا السياسية ، سعت تاتشر أيًضا إلى التعرف عمى .(2)
طمبت من وزارة الخارجية  1963عام  الدولة الييودية بشكل أفضل ، وفي

المساعدة في تنظيم زيارتيا إلسرائيل. لم يبد الدبموماسيون البريطانيون متحمسين 
لمساعدة البرلمانية الشابة لكنيا أصرت عمى القيام بأول زيارة ليا في عام 

إسرائيمية في فينشمني، -. وفي خطاب موجو إلى رابطة الصداقة األنجمو1965
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يا، قالت إن "إسرائيل تمسك بزمام األمور". يد الصداقة لكل من سيقبل بعد زيارت
أعجبت بإحساسيم باليدف والتفاني الكامل، وروحيم الريادية،  ""وكيف أنيا

عمى الرغم من اإلشادة بالطريقة التي يبني بيا اإلسرائيميون  لكن" .وواقعتيم
 .الفائدة األرض ، إال أنيا الحظت ارتفاع أسعار العقارات وأسعار

 
 :3797-3791موقف تاتشر من الصراع لفترة 

التي كانت تشغل منصب وزيرة التربية مصاعب و  1973واجيت تاتشر في عام       
مع الناخبين من الييود نتيجة لرفض Finchleyانتخابية    في دائرة االنتخابية فنشمي 

مساعدة اسرائيل بالدعم العسكري أو Edward Heathرئيس الوزراء إدوارد ىيث  
السماح لألمريكان باستخدام مطاراتيمإلرسال اإلمدادات الحربية اسرائيل خالل حرب 

 . ىذا الخالف جعل من تاتشر حميفة لموزير الييودي كيث جوزيف1973تشرين الثاني 
(Joseph Keith) الوحيد في الحكومة البريطانية حينيا، وعّبر االثنان معا عمى

المذين كانا  Alec Homeمعارضتيما لسياسة ىيث ووزيرالخاريجية أليك دوغالس ىوم 
مصريين عمى تجنب التعرض لحظر العرب لمنفط عمى بريطانيا وذلك عبر اتخاذ 

الصداقة األنجمو اسرائيمية لتطمينيم بأنيا جانب الحياد التام. أسرعت تاتشر الى جمعية 
معارضةلسياسة حكومتيا. وتمك كانت من أصعب المحظات في مجمل عالقتيا 
بناخبييا الييود. ولم يؤثر ذلك عمى معركتيا السياسية ضد المعارضة العمالية داخل 

نا أدائرتيا االنتخابية. إذ صرح الناط  الرسمي باسميا إلحدى الصحف البريطانية: )
لست قمقا من ذلك ألنها تتمتع بعالقات شخصية كثيرة مع اليهود هنا. هي تذهب الى 
مناسباتهم وتعرف حاخاماتهم كما ان الكثير من اليهود هم أعضاء ناشطون في 

 .  (3)(.جمعيتنا
 :3791-3797موقف تاتشر من الصراع لمفترة  

وحصل حزب المحافظين  4/5/1979أجريت انتخابات نيابية في بريطانيا في       
عمى أكثرية المقاعد في مجمس العموم، وكمفت تاتشر بتأليف الحكومة التي دخميا إيان 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAj9Copo_4AhUnSvEDHbavBgIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Far.tr2tr.wiki%2Fwiki%2FFinchley_(UK_Parliament_constituency)&usg=AOvVaw2BSZgNLP0XFrvNNkWKMrs8
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، ثم حل محمو جفري ىاو 1983لمخارجية حتى سنة  وزيراً IanGilmourغيممور
Jeffrey Howe  (4)1989حتى سنة  1983من سنة.  
-كانت فترة أزمة حادة لمعالقات األنجمو 1982و 1979أن الفترة بين 

عارضت تاتشر في بداية حكميا بشدة فكرة "تقرير المصير" لمشعب .اذإسرائيمية
الفمسطيني، كما رفض رفع مستوى االتصاالت البريطانية مع "منظمة التحرير 

رجية نبذ اإلرىاب   الفمسطينية "، بل رفض الحمول مع المنظمة ما مل تعمن الخا
رت تاتشر ذلكً  كونو دفاًعا عن إسرائيل، التي تقف حصًنا  واالعتراف بإسرائيل. وقد بر 
منيًعا في وجيو النفوذ السوفيتي الشيوعي في الشر  األوسط. وكانت تاتشر معروفة 
آنذاك بمواقفيا العمنية والمتشددة ضد "اإلرىابيين" من جميع المشارب، بما في ذلك 

نظمة التحرير الفمسطينية". كما كان لدييا تحفظات بشأن فكرة الدولةً  الفمسطينية "م
المستقمة، وكان أكثر ميل لفكرة تقرير المصري لمفمسطينيين ضمن اتحاد فيدرا مع 

 .(5)األردن 
، قاومت تاتشر مبادرة وزير خارجيتيا ورئيس مجمس المجموعة 1979في عام 
، لدعم ح  تقرير (7) (lord peter Carringtonكارينغتون )، المورد EEC (6)األوربية

المصير لمفمسطينيين وتوثي  العالقات مع منظمة التحرير الفمسطينية. اال انيا ناقضت 
نفسيا وأيدت إعالن فينسيا )البندقية( الصادر عن المجموعة االقتصادية األوروبية في 

سرائيمي وعبر عن دعمو الى ح  والذي دعا إلى انياء االحتالل اإل 1981تموز  13
.  (8)تقرير المصير لمفمسطينيين ودور منظمة التحرير الفمسطينية في مفاوضات السالم 

وعمى اثر ذلك اتجيت العالقات بين  البمدين من سيئ الى أسوأ مع اندالع "حرب 
ذلك  ، والغزو اإلسرائيمي لمبنان بعد 1982فوكالند" بين بريطانيا واالرجنتين في نيسان 

بشيرين؛ إذ اىتما حكومة تاتشر إسرائيل ببيع أسمحة لألرجنتين كما رفض غزو إسرائيل 
لمبنان، وىو الموقف الذي رفضتو حكومة إسرائيل؛ حيث قال رئيس الوزراء اإلسرائيمي 

ترسل تاتشر قواتها الى آنذاك ، مناحم بيغن، في خطاب مطول أمام الكنيسة : "
ترات عن األراضي البريطانية بحجة الدفاع عّن النفس، مسافات بعيدة آالف الكيموم
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وفي المقابل ُتنكر عمينا الدفاع عن أنفسنا بينما الخطر ال يبعد عنَّ سوى بضعة 
 .(9") كيمومترات

زاركارينغتون الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية  1981في تشرين الثاني     
  السالم في الشر  األوسط. وعمى الرغم لمتباحث بالمقترحات السعودية من اجل تحقي

كان لو تحفظات بشأن البند الخامس من المشروع السعودي وىو البند كارينغتونمن 
المتعم  باعتبار القدس عاصمة الدولة الفمسطينية المستقمة، إال أنو كان بانتظار معرفة 

 .(11)موقف القمة العربية من مقترحات السالم السعودية 
بين الحين والحين، ولو عمى استحياء، كما فعمت بعدما ضربت اسرائيل  تنتقد اسرائيل

 .(11)1981مفاعل تموز العراقي في عام 
التقت مارغريت تاتشر بأسامة الباز مبعوث من قبل الرئيس المصري حسني مبارك، 

، كانت مسألة 1981( آب 4- 2وفي آخر زيارة لمسادات إلى بريطانيا لمفترة )
 .(12) ذاتي لفمسطين أول قضية عمى جدول مباحثاتو مع تاتشرمفاوضات الحكم ال

وطمب السادات من تاتشر محاولةالتأثير عمى الواليات المتحدة إلقناعيا بالضغط عمى  
  .رئيس الوزراء اإلسرائيمي بيغن لالستجابة لمساعي دفع عممية السالم

و في عرض ، اغتيل السادات أثناء مشاركت1981تشرين االول عام  6لكن في   
 .1973عسكري بمناسبة حرب 

إن حجر الزاوية في أي »في نفس العام زارت الكويت، فأخبرت تاتشر مضيفييا     
ومبادلة األرض بالسالم وأن بريطانيا  242تسوية ينبغي أن يكون قرار مجمس األمن 

تدعم جيود وزير الخارجية جيمس بيكر لتحقي  السالم، وآمل أن تتشكل الحكومة 
رائيمية الجديدة بسرعة وأن تكون لدييا الشجاعة لكي تقول نعم لمحوار مع وفد يمثل اإلس

وعن ىجرة الييود السوفييت إلى فمسطين المحتمة، جددت «. الفمسطينيين تمثياًل صحيحاً 
توطين الييود في األراضي المحتمة بما »رئيسة وزراء بريطانيا موقف بالدىا القائل إن 

توطين غير مشروع ومن المحتمل أن يجعل البحث عن السالم  في ذلك القدس الشرقية
 .(13)«في المنطقة أكثر صعوبة
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، بمباركة من وزير الخارجية 6/6/1982أدانت بريطانيا الغزو اإلسرائيمي لمبنان في 
، وباتفا  مع قائد "القوات المبنانية" بشير Alexander Haigاألمريكي ألكسندر ىيغ 

. وكانت الذريعة التي تمسكت بيا إسرائيل لشن عدوانيا 12/1/1982الجمّيل تّم في 
المجمس الثوري" التي يقودىا أبو نضال المنش  عن منظمة فتح، -قيام "منظمة فتح

بتاريخ  3في لندن ShlomoArgovبمحاولة اغتيال السفير االسرائيمي شمومو أرغوف
حتى وصمت بيروت وطري   ، التي منيت بالفشل. تقدمت القوات االسرائيمية6/1982/

بقرار من مجمس األمن رقم  13/6/1982دمش . وتوقف إطال  النار في -بيروت
 (.14)19/6/1982( ولكن قصف بيروت الغربية استمر حتى 519)

رفضت تاتشر استقبال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية فارو     
و وىي: عدم اعتراف بمنظمة التحرير القدومي  ووضحت وجية نظرىا برفض استقبال

الفمسطينية في اسرائيل وعدم ابعادىالإلرىاب، ومحاولة اغتيال السفير االسرائيمي عمى 
يد ثالثة من  أعضاء المجمس الثوري بقيادة صبري البنا المعروف بذ)أبو نضال(، 

بطم   المنش  عن حركة فتح ومعادي لياسر عرفات  ، وأدتمحاولة االغتيال الى إصابة
سنة حتى  21ناري نقل عمى اثرىا إلى مستشفى في اسرائيل ومكث في غيبوبة لمدة 

وفاتو، وكان  من ضمن مخطط المجموعة اطال  النار عمى السيد نبيل الرمالوي ممثل 
منظمة التحرير الفمسطينية المتواجد في لندن، أدى الحادث إلى قيام مناحيم بيغن رئيس 

فاعو أرييل شارون في اليوم التالي إلى ارسال الطائرات لقصف وزراء االسرائيل ووزير د
مناط  في غرب بيروت خاضعو لمسيطرة الفمسطينية وبعد يومين أمر شارون بغزو 
لبنان بدعوى ابعاد الفمسطينيين عن الشريط الحدودي ومنعيم من إطال  الصواريخ 

يمية مدينة بيروت ، عمى إسرائيل من لبنان وتطور االمر إلى دخول القوات اإلسرائ
رفض ياسر عرفات الخروج من لبنان ورفض نقل قواتو إلى سورية لوجود خالف حاد 
مع حافظ األسد رئيس سورية اعتقمت المخابرات البريطانية مسعود الغندور عضو في 

بتيمة تيريب السالح إلى الجيش الجميوري 1979حركة فتح في لندن في سنة 
 .(15) ات لذلكااليرلندي رغم نفي ياسر عرف
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ظنت تاتشر أنيا وازنت في موقفيا بين العرب واالسرائيميين باستقباليا وفدا من جامعة 
بمقابمة فارو   (16)الدول العربية وسماحيا لوزير الدولة لمشئون الخارجية دوغالس ىيرد

 (17).القدومي
  وسمحت تاتشر لمممثمية الفمسطينية باستقالل بمقر خاص بيا، عمى ان يطم      

عميو مكتب المعمومات التابع لممنظمة، وعمى الرغم من فتتاح مكتب المعمومات، وفي 
نفس الوقت رفضت استقبال المبعوثين الفمسطينيين في المجنة السباعية العربية المنبثقة 

، واصرت عمى رفض لقاء أي مسؤول ينتمي لممنظمة 1982عن مؤتمر فاس عام 
(18). 

ب المعمومات ليس اعتراف رسمي من قبل الحكومة ان الموافقة عمى فتح مكت    
 البريطانية بمنظمة التحرير بل بدوافع متطمبات العممية السياسية.

طمبت الحكومة المبنانية من الحكومة البريطانية المشاركة في ىذه القوات فاعتذرت     
بمة تاتشر تاتشر عن عدم المشاركة، عندىا أرسمت الحكومة المبنانية مبعوثًا خاصًا لمقا

وحثيا عمى المشاركة، فوافقت بإرسال مئة جندي بريطاني من قبرص. والغاية من ىذه 
القوات المتعددة الجنسيات مساعدة الحكومة المبنانية والقوات المسمحة المبنانية الستعادة 

 السمطة عمى بيروت وتأمين حماية السكان فييا. 
رسال ىذه القوات تحت الضغط تقول تاتشر في مذكراتيا أنيا كانت اضطرت إل 

األمريكي وااليطالي وزيادة عددىا فيما بعد وتمديد فترة بقائيا. وكانت لدييا شكوك في 
أن عدد ىذه القوات كاف ليتيح لمحكومة المبنانية والجيش المبناني استعادة سمطتيما، 
ولذا كانت تفكر بسحب ىذه القوات بداًل من زيادة عددىا. وليذا الغرض عقدت 

. وتمقت 9/9/1982اجتماعًا مع الوزراء المختصين والمستشارين في تشكرز في 
معمومات أن الواليات المتحدة عازمة عمى أن تتخذ خطًا متشددًا مع السوريين، "مع أن 
سورية بالتأكيد كانت عقبة أمام أي تقدم، ولذا فان دعميا ضروري ألي حل لألزمة 

 المبنانية". 
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وضع العسكري والسياسي في لبنان في تدهور. وفي كان التقول تاتشر: " 
جبال الشوف جنوب بيروت كانت قوات األقمية الدرزية، الصديقة تاريخيًا لبريطانيا، 
مشغولة في نزاع مع الجيش المبناني في وضع ليس بإمكان أي فريق إحراز النصر، 

يين وبدا كما لو أنه مأزق عسكري. كان الدروز تحت ضغط من حمفائهم السور 
لتحقيق أهدافهم األوسع مما يرغبون. بالتأكيد ليس لديهم خالف مع البريطانيين 

". ولما عممت تاتشر يومًا وىي عمى مائدة وسعوا الى تجنب إطالق النار عمى مواقعنا
الغداء في داوننغ ستريت أن قنبمة وقعت قريبًا من القوات البريطانية، طمبت من وزير 

االتصال ىاتفيًا بوليد جنبالط،  Michael Heseltineىزلتاينالدفاع البريطاني مايكل 
الزعيم الدرزي، إليقاف القصف المدفعي عمى القوات البريطانية. "فقد كانت قوتنا 

 صغيرة ومكشوفة ومعزولة وكانت تاتشر قمقة عمييا". 
 

أما الحكومة المبنانية والرئيس المبناني أمين الجميل فمم يكن باستطاعتيما  
نفسييما من االنتماء وااللتزام بحزب الكتائب، والحصول عمى دعم لبناني أوسع.  تحرير

ولذلك كان البد ليما من االعتماد عمى األمريكيين. قدرت تاتشر آنذاك أن ثالثة أرباع 
لبنان محتل من السوريين واالسرائيميين والباقي فرص السالم واالستقرار فيو ضعيفة 

(19). 
، قام انتحاري بإدخال سيارة محممة بالمتفجرات إلى 23/11/1983في يوم األحد   

القبو في مقر قيادة القوات البحرية األمريكية في بيروت، فانيار البناء كميًا. وبعد ذلك 
( 242بقميل حدث انفجار ثان في مقر قوات المظميين الفرنسيين. فقد األمريكيون )

سكريًا، وفي مجموعيما أقل من خسائر بريطانيا في حرب ( ع58عسكريًا والفرنسيون )
. ونسبت منظمتان اسالميتان شيعيتان ىذه العممية إلييما. كان Falklandsالفوكالند 

دانة المتعصبين مسببي الحادثين.  رد الفعل البريطاني الفوري االعراب عن الصدمة وا 
ت المتعددة الجنسيات، وأنو وكانت تاتشر تخشى تأثير ىذه العممية عمى معنويات القوا

لخطأ إعطاء االنطباع لمنفذي العممية بخروج ىذه القوات من بيروت. وأن ما حدث 
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يمقي ضوء عمى المخاطر الكبيرة عمى وجود القوات البريطانية. وكان السؤال الذي 
طرحتو: "ىل ىناك ما يبرر االستمرار في المخاطرة بحياة قواتنا ليدف ليس واضحًا 

 .تمامًا؟"
 

تقول تاتشر في مذكراتيا أنيا تأثرت في موقفيا من تفجيرات بيروت بالموقف  
، وكان يضايقيا أن Grenadaاألمريكي المخالف لموقفيا في غزو جزيرة غرينادا 

االفتقار إلى التشاور وعدم التنبؤ بالمواقف قد يتكرر في لبنان وتكون لو نتائج مدمرة. 
فيم رغبة الواليات المتحدة في الرد بضرب اإلرىابيين وتقول أيضًا: "من الطبيعي أن أت

الذين اعتدوا عمى قواتيا في بيروت. ولكن ميما كان العمل العسكري الذي سيتخذ 
 اآلن، أردتو أن يكون مشروعًا وموزونًا وفعااًل". 

 4/11/1983بعثت تاتشر برسالة الى الرئيس األمريكي رونالد ريغان في  
تمقاىا وزير الخارجية البريطاني جيفري ىاو من زميمو األمريكي  ترحب بالتأكيدات التي

بأن األمريكيين ال يفكرون برد فعل انتقامي سريع،  George Schultzجورج شولتز 
ويحض عمى تشكيل حكومة لبنانية موسعة. وقد رد الرئيس األمريكي عمى رسالتيا في 

نم 7/11/1983 ا دفاعًا عن النفس، وأن من مؤكدًا أن "أي عمل لن يكون انتقاميا وا 
ارتكبوا الجريمة لن يسمح ليم بتكرارىا". وبعد أسبوع بعث إلييا برسالة يبمغيا بأنو لم 

 يتخذ بعد قراره النيائي وأنو يميل الى اتخاذ عمل عسكري محدود وحاسم. 
وردت تاتشر بسرعة عمى رسالة ريغان قائمة بأنيا تتفيم جيدًا الضغوط التي  

التخاذ عمل عسكري، ولكنيا تود أن تعطيو رأييا الصريح حول القرار تمارس عميو 
الذي يجب أن يكون مشروعًا لمدفاع عن النفس ومحدودًا. والبد من تجنب إصابة 
المدنيين وتقميل فرص استغاللو لمدعاية المعادية. وتقول إنيا كانت سعيدة ألنو لم يورط 

لو من خطورة. وكانت فرنسا قد ردت إسرائيل فيو ولم يستيدف سورية أو إيران لما
 François Mitterrandبقصف جوي بتحريض أمريكي، كما قال الرئيس ميتران 

لتاتشر. ورد األمريكيون بقصف المواقع السورية في وسط لبنان في كانون األول 
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. ولم يكن ليذه الردود العسكرية أثر يذكر. وكانت المشكمة الحقيقية كما تقول 1983
 االنسحاب من لبنان ولكن كيف يتم.  تاتشر ليس

وفي نفس العام استضافت تاتشر فمسطيني لبنان في إطار تصور لتيدئة التوتر في    
 .(21) لبنان بعد الغزو اإلسرائيمي

 :1989-1984موقف تاتشر من الصراع لمفترة  
تورط قوات الكتائب والميميشيات المبنانية، المدعومة من قبل إسرائيل، في ارتكاب     

أيمول 24مجازر في مخيمات الالجئين الفمسطينيين في صربا وشاتيال في لبنان، يوم 
اإلسرائيمية، إذً  واجيت إسرائيل -، أثر إضافي في تعقيد العالقات البريطانية1984

ولية، بما في ذلك من بريطانيا. ومع استقالة مناحم بيغن في واباًل من االنتقادات الد
، وتولى إسحا  شامير منصب رئاسة الحكومة، مثل خمفو في المنصب، 1983عام 

 .(21)عاد الدفء الى عالقات تاتشر مع إسرائيل  2991شيمعون بريس، في عام 
ممثمين منظمة اثناء زيارة تاتشر الى األردن أقنعيا الممك حسين لقاء  1985في عام 

التحرير المجالي ومحمد ممحم، لكن تم الغاء ىذا المقاء بسبب رفض الممثمين االعتراف 
 .(22)بح  إسرائيل ضمن الحدود االمنة 

، كانت تاتشر قد تمقت رسائل سرية من بعض القادة 1986في أواخر أيار       
ة مفاوضات العرب لوضعيا في صورة مطالبيم وما يودون أن يتحق  إلطال  عممي

لحل القضية الفمسطينية. وبدا أن تاتشر، في نياية زيارتيا إلسرائيل، أخذت موقفًا بالغ 
الشدة ضد منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات، إذ قالت في مؤتمر صحافي في القدس 

أيار، إن المنظمة ليست شريكًا مقبواًل في مفاوضات سالم الشر   28يوم الخميس 
إيجاد قيادة فمسطينية بديمة في األراضي المحتمة. ووصف األوسط، وانو يجب 

دبموماسيون غربيون في ذلك الوقت موقفيا ىذا بأنو يعكس إعادة تقويم أساسية في 
السياسة البريطانية تجاه الشر  األوسط وتحواًل نحو طريقة تفكير رئيس الوزراء 

أميركية غطت زيارتيا اإلسرائيمي آنذاك شمعون بيريز، بحسب ما أوردت وسائل إعالم 
 لمقدس.
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، «عمينا البحث عن بديل لمنظمة التحرير»وقالت تاتشر عمنًا في ختام الزيارة إن      
، 1986مضيفة انيا ستمتقي الممك حسين بعد أسابيع من عودتيا إلى بريطانيا حزيران 

بين األردن « كونفدرالية»مضيفة أن الحل األفضل لمقضية الفمسطينية يكون عبر 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وان مثل ىذا الحل يمقى دعمًا من الواليات المتحدة و 

في إسرائيل، في إشارة إلى الخالف بين معسكر العمال « المعتدل»واألردن والمعسكر 
بزعامة بيريز ومعسكر ليكود بزعامة اسح  شامير. وأجرى الممك حسين وعرفات 

 1986كن المفاوضات انيارت في شباط محادثات في شأن الكونفدرالية المطروحة ل
، كونو يقر بح  إسرائيل في 242بسبب رفض عرفات قبول قرار مجمس األمن الرقم 

 .(23)الوجود 
أخبرت تاتشر الرئيس المنتخب جورج بوش أنو  1988تشرين الثاني  18في        

ين، يجب أن يعطي الصراع العربي اإلسرائيمي أولوية أعمى من أولوية الرئيس ريغ
وحثتو عمى البدء بإيجاد طريقة لحث منظمة التحرير الفمسطينية عمى اعترافيا الضمني 
بإسرائيل. وقالت تاتشر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع خاص مع بوش في المقر 
الرسمي لنائب الرئيس، إن موافقة منظمة التحرير الفمسطينية ىذا األسبوع عمى قراري 

كانت "خطوة متواضعة إلى األمام  338و 242دة مجمس األمن التابع لألمم المتح
وشيء يمكننا البناء عميو" وقالت إنو عمى مدار الخمسة عشر عاًما الماضية، حثت 
الواليات المتحدة ، التي انضمت إلييا مؤخًرا بريطانيا وحمفاء غربيون آخرون ، منظمة 

، ونبذ اإلرىاب ، التحرير الفمسطينية عمى االعتراف صراحة بح  إسرائيل في الوجود 
بما في ذلك  -وقبول قرارات األمم المتحدة التي تنص عمى أن جميع الدول في المنطقة 

 .(24)الح  في العيش بسالم داخل حدود معترف بيا دولًيا  -إسرائيل 
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:الخاتمة  
دورا بارزا في فقد كان ليا تاتشر وسمبيات سياسة مارغريت عن ايجابيات بغض النظر 

وشعوب تاريخ بريطانيا والعالم  ونسيانو فيتجاىمو من الصعب الساحة الدولية
االستياء والمعارضة حاالت ومع تصاعد  حكومتياوفي الفترة األخيرة من األوسط.الشرق
وبعد  سياستيا االقتصاديةحزب المحافظين إزاء  بين اعضاءأعضاء البرلمان حتى  بين

، 1991تأكدىا من عدم قدرتيا عمى الفوز بانتخابات الحزب تقدمت باستقالتيا عام 
 .عاًما 67، وىي بعمر 1992لتستمر في مجمس العموم حتى عام 

وباعتزاليا السياسة حصمت عمى قسط كبير من الراحة النفسية والمادية، كما ُلقبت ب 
مجمس الموردات.بعدىا أقامت  عضويةو "، بارونة كيستيفين بمقاطعة لينكونشاير"

بسبب صعوبات مالية، فعكفت عمى كتابة  2115مشروًعا خاًصا بيا ولكنو فشل عام 
 :مذكراتيا وأصدرتيم في كتابين ىما

"The Downing Street Years" and "The: Path to Power" 
خضعت تاتشر لعممية جراحية إلزالة ورم سرطاني  2112الثاني كانون  21وفي 

إثر إصابتيا بسكتة دماغية عن عمر  2113عام  نيسان 8بالمثانة، ثم توفيت في 
 .عاًما 88يناىز 
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