
Noua ordine 

internațională în perioada 

interbelică



Tratatul cu Germania de la Versailles 
(28 iunie 1919)

Erau fixate graniţele cu Franţa, Belgia, Luxemburg, Elveţia, Austria, 
Polonia, Danemarca şi Cehoslovacia; Germania restituia Franţei provinciile 

Alsacia şi Lorena. 

Alsacia şi Lorena



Sala oglinzilor din Palatul Versailles



Germania restituia  Belgiei districtele Eupen, Malmedy şi 
Merlanat

Teritoriile 
cedate Belgiei



Danermarca primea de la Germania, în urma unui plebiscit, Schleswing-ul de nord.

Schleswing-ul 
de nord



Timp de 15 ani, regiunea SAAR era trecută sub administraţia 
Societăţii Naţiunilor, urmând ca după aceea un plebiscit să decidă 

dacă va fi încorporată la Franţa sau la Germania. Plebiscitul din 
anul 1935 a decis ca regiunea Saar să revină Germaniei. 

SAAR 



SAAR

RENANIA

Teritoriile 
cedate Belgiei

Alsacia şi 
Lorena



Germania recunoştea independenţa Poloniei, restituindu-i teritorii luate cu 
ocazia împărţirilor din trecut. Oraşul Danzig ( Gdansk ) se transforma într-
un “oraş liber”, sub egida Ligii Naţiunilor. Coridorul Gdansk asigura Poloniei 

ieşirea la Marea Baltică, separând Prusia Orientală de restul Germaniei.

Prusia 
Orientală

Coridorul 
Gdansk



Germania se obliga să renunţa la Anschluss ( unirea 
Austriei cu Germania )

GERMANIA

AUSTRIA



Coloniile germane au fost preluate sub mandat de Anglia, Franţa, Japonia, 
Belgia, dominioanele engleze. Marea Britanie a câştigat zona germană din 
estul Africii şi Camerunul, Australia a luat Noua Guinee, Africa de Sud a 

dobândit Africa de Sud-Vest, Noua Zeelandă a câştigat Samoa iar 
Japonia şi-a însuşit toate posesiunile Germaniei din China şi Pacific. 



Renania

Demilitarizarea malului stâng al Rinului şi al unei fâşii de 50 km din cel 
drept şi interdicţia de a poseda în Renania aviaţie militară, tancuri, artilerie 

grea şi marină de război;

Malul stâng al Rinului rămânea ocupat de trupe aliate, stabilindu-se 
trei zone de ocupaţie şi termenele evacuării lor: zona Koln ( 1925 ), zona 

Koblenz ( 1930 ), zona Mainz ( 1935 );



Prevederi militare:

- efectivul armatei germane era fixat la 
100 000 de oameni, iar corpul de ofiţeri era 

limitat la 4000;

- serviciul militar obligatoriu era interzis;

- se interzicea Germaniei să aibă artilerie 

grea, tancuri, submarine, aviaţie militară;



Prevederi economice

• Principala dificultate era să se stabilească cât poate şi cât trebuie Germania să 
plătească, şi cum se vor împărţi aceşti bani între aliaţi.

• Wilson se pronunţa pentru stabilirea unor reparaţii care să ţină cont de resursele 
Germaniei de a le putea achita.

• Dar, opinia publică din Franţa şi Marea Britanie dorea “să stoarcă lămâia germană 
până încep să-i chiţăie sâmburii.” Acest lucru avea un dublu scop: să ajute ţările

aliate să acopere cheltuielile de război şi să reducă Germania pentru ani buni la o 
situaţie precară din punct de vedere economic.



• S-au lansat cifre astronomice ca reparaţii de 
război. În cele din urmă, la sugestia lui Lloyd 

George, s-a constituit o Comisie pentru Reparaţii 
pentru a stabili cifra reală. 

• În anul 1921 Comisia pentru Reparaţii a 
recomandat  în sfârşit  cifra de  132 miliarde 

mărci-aur. Încercările de a determina Germania să 
plătească aveau să marcheze relaţiile 

internaţionale pentru următorii zece ani.

• De asemenea, tratatul obliga Germania la 
“restituiri”, prin care trebuia să înapoieze operele 
de artă luate din Franţa şi Blegia în perioada 1870 

– 1871 şi 1914 – 1918. 



Art. 231 din Tratatul de la Versailles stabilea că:

“Guvernele aliate şi asociate afirmă, iar Germania acceptă 

răspunderea Germaniei şi a aliaţilor săi pentru toate pierderile 

pe care le-au suferit guvernele aliate şi asociate precum şi 

compatrioţii lor ca urmare a războiului de agresiune îndreptat 

împotriva lor de Germania şi aliaţii ei”.

Această aşa-numită clauză a vinovăţiei de război a reprezentat 
baza morală pentru pretenţiile aliaţilor ca Germania să plătească 

reparaţii de război.



Drumul Germaniei spre reînarmare
 1922 – Tratatul de la Rapallo favoriza modernizarea tehnicii de luptă sovietice și înarmarea

Germaniei

 1924 – Este aprobat Planul Dawes, prin care datoriile germane erau eșalonate pe cinci ani

 1925 – Pactul de la Locarno, prin care Germania recunoaște și garantează frontierele Belgiei și

Franței

 1926 – Germania devine membră a Societăților Națiunilor

 1928 – Stalin trece la o economie planificată, impunând primul plan cincinal

 1928 – cerând revizuirea reparațiilor de război, Germania beneficiază de Planul Young, prin care i

se reduc datoriile

 1931 – ca urmare a crizei economice mondiale, Germania beneficiază de Moratoriul Hoover, prin

care se amână cu un an plățile de război

 1932 – are loc Conferinșa de la Lausanne unde se reduce datoria Germaniei la 3 milioane de mărci

de aur, care vor fi plătite când situația sa se va redresa

 1933 – Adolf Hitler este numit Cancelar al Germaniei



Problema Germană

• Prin condiţiile tratatului de la Versailles, Germania trebuia să devină un stat

incapabil de a mai declanşa un nou război.

• Tratatul de la Versailles a fost considerat de germani un dictat impus prin forţă.

Germania a trebuit să semneze tratatul de la Versailles fără a-l discuta, ceea ce a

rănit profund orgoliul naţional. Pierzând în est 88.000 km2 din teritoriu și 8

milioane de locuitori, Germania nu va recunoaște niciodată noile frontiere.

Cehoslovacia îngloba acum 3 milioane de Germani, iar Austriei, pur germane, i se

interzicea, la solicitarea Frantei, unirea cu Germania.



Germania se obliga să renunţa la Anschluss ( unirea 
Austriei cu Germania )

GERMANIA

AUSTRIA



Revizionismul German
• Practicând la început un revizionism discret, Germania încearcă fără succes o uniune

vamală cu Austria (1931), iar, la Conferința pentru dezarmare de la Geneva din anul 1932

cere și obține dreptul de a se înarma din nou. În privința problemelor financiare, liderii

germani solicitau reeșalonarea datoriei, învocând situația economică precară.

• Din punct de vedere militar, clauzele tratatului de la Versailles nu au fost niciodată

respectate. Odată cu dezvoltarea econimică a țării, Germania începe, în secret, o dezvoltare a

forțelor sale armate.

• Revizionismul german se va manifesta în forţă după venirea lui Adolf Hitler la putere (

1933). Naziștii încep construirea unei armate care a fost dotată cu ajutorul industriei

germane. Față de desele violări ale tratatului, reacția statelor occidentale este ineficientă, iar

politica conciliatoare a Angliei și Franței încurajează și mai mult Germania, fapt care va

conduce Europa în pragul unui nou război.



EUROPA DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL



Acorduri internaționale 
 Conferința de la Geneva, în Italia (1922), care avea drept obiectiv discutarea problemelor economice;

 Acordurile de la Locarno (1925) între Franța, Belgia și Germania care și-au recunoscut reciproc frontierele.

Germania nu a garantat, însă granițele cu vecinii săi răsăriteni, Cehoslovacia și Polonia;

 1921, se constituie Mica Înțelegere din România, Cehoslovacia și Iugoslavia, îndreptată mai ales împotriva

tendințelor revizioniste ale Ungariei;

 Pactul Briand- Kellog (1928) semnat de ministrii de externe ai Franței și Statelor Unite , Aristide Briand și

Frank Kellog- prin care s-a propus semnarea de către statele lumii a unui acord prin care să se angajeze să

se renunțe la război ca mijloc de reglementare a diferendelor între ele.

 Conferințele navale de la Washington (1921) și Londra (1930)- au limitat tonajele flotelor militatare ale

pincipalelor puteri maritime (SUA, Marea Britanie, Japonia, Franța, Italia)

 În 1932, s-a deschis Conferința dezarmării, pregătită de Societatea Națiunilor. Se întrerupe, anul următor,

după retragerea Germaniei hitleriste de la dezbateri;

 În anul 1929, a izbucnit o mare criză economică, care a afectat cea mai mare parte a țărilor lumii.

Degradarea condițiilor de viață ale oamenilor a facilitat ascensiunea nazismului în Germania, unde Adolf

Hitler, folosind nemulțumirile oamenilor, a cucerit puterea în ianuarie 1933.



ACTUL FINAL AL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE LA 

LOCARNO, 16 OCTOMBRIE 1925:

• „Înaltele părți contractante garantează individual și

colectiv, așa cum e stipulat în articolele următoare,

menținerea statu- quo-ului teritorial ce rezultă din situația

frontierelor dintre Germania și Belgia, ca și dintre

Germania și Franța, precum și inviolabilitatea amintitelor

frontiere așa cum au fost ele fixate prin sau în executarea

Tratatului de Pace semnat la Versailles la 28 iunie1919...”



Reuniunea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, Praga, 29 mai – 1 iunie 

1933. Nicolae Titulescu, Edvard Beneš şi Bogoljub Jevtic



RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

Constituirea Societății Națiunilor

o Societatea Națiunilor a fost fondată în cadrul Conferinței de pace de

la Paris, având ca obiective dezvoltarea colaborării între state și

promovarea păcii și securității internaționale. Se dorea soluționarea

conflictelor dintre națiuni de o manieră pașnică, prin respectarea

dreptului internațional și a obligațiilor impuse de tratate. Sediul a fost

stabilit la Geneva, în Elveția.

o Societatea avea ca scop să încheie era diplomației secrete specifice

secolului al XIX-lea, țările membre fiind invitate la dezbateri deschise,

indiferent de dimensiunea și puterea statului membru, iar acordurile

încheiate erau publice.



PREAMBULUL PACTULUI SOCIETĂȚII 

NAȚIUNILOR:

• „Înaltele părți contractante, considerând că, pentru a

dezvolta cooperarea dintre națiuni și pentru a le garanta

pacea și siguranța, este necesar să se întrețină la lumina

zilei relațiuni internaționale bazate pe justiție și onoare, să

se observe riguros prescripțiunile dreptului internațional,

recunoscute de-aici înainte ca regulă de conducere

efectivă a guvernelor, să se facă să domnească dreptatea și

șă se respecte cu sfințenie toate obligațiile tratatelor, în

raporturi mutuale dintre popoarele organizate.”



Politica de securitate colectivă

• Din dorința de a asigura pacea și siguranța între popoare, Societatea

Națiunilor a acționat pentru constituirea și afirmarea unui sistem al

securității colective, bazat pe alianțe bilaterale și regionale, ce aveau ca scop

încercuirea Germaniei și menținerea în stare de izolare a Rusiei Sovietice.

• Astfel, România, Cehoslovacia și Iuguslavia vor realiza în 1921 Mica

Înțelegere, alianță cu caracter defensiv ce a reprezentat un factor de

echilibru și pace în centrul Europei, descurajând tendințele revizioniste ale

Ungariei.



Politica de securitate colectivă

• În anul 1928 este semnat semnat de ministrii de externe ai Franței și Statelor Unite ,

Aristide Briand și Frank Kellog, Pactul Briand- Kellog prin care s-a propus semnarea de

către statele lumii a unui acord prin care să se angajeze să se renunțe la război ca mijloc de

reglementare a diferendelor între ele.

• Venirea la putere a nazismului a determinat statele europene la acțiuni politice noi pentru

a putea neutraliza politica germană. În anul 1934 se încheie Pactul Oriental, la inițiativa

Franței, precum și Înțelegerea Balcanică, la care adera Grecia, Turcia și Iugoslavia.

• Eșuarea încercărilor de a crea un sistem al securității colective a determinat Franța să

sprijine URSS să între în Societatea Națiunilor. Ideea unei comunități de state suverane și

egale dispare, lăsând locul unei lumi tot mai mult seduse de ideologii totalitare.



Eșecul Societății Națiunilor

 Incapacitatea Ligii Națiunilor de a asigura apărărarea integrității teritoriale a statelor supuse

agresiunilor din afară;

 Agresiunea Japoniei împotriva Chinei (1931);

 Ieșirea din organizație a Germaniei, Italiei și Japoniei;

 Hitler a inițiat o politică expansionistă, beneficiind din 1936 de alianța cu Italia, care împreună

cu Germania, a format Axa Berlin- Roma. Hitler a obținut anularea clauzelor militare ale

Tratatului de la Versailles (1935) și să remilitarizeze malul drept al Rinului (1936). În 1938

Germania a anexat Austria.

 Prin acordul de la Munchen (1938), Anglia și Franța au acceptat cererile lui Hitler privind

Cehoslovacia( anexarea regiunii Munților Sudeți locuită de o importantă minoritate germană).

După ce Sudeții au intrat în componența sa, Germania a anexat întreaga Cehie, iar Slovacia a

fost transformată într-un stat marionetă( martie 1939);

 Urmând exemplul Germaniei, Italia a ocupat Albania.



CRIZE POLITICO-DIPLOMATICE ȘI 
CONFLICTE ÎN PERIOADA 

INTERBELICĂ

Războiul italo-etiopian (1935-1936)

-3 oct. 1935- Italia atacă Etiopia 
-Liga Națiunilor declară Italia țară 
agresoare fără a reuși sancționarea reală a 
acesteia
-2 mai 1936 împăratul etiopian Haile 
Selassie părăsește țara
-7 mai 1936-Italia anexează Etiopia

-11 dec. 1937-Italia se retrage din Liga 

Națiunilor

Anexarea Manciuriei de către Japonia
-18 sept. 1931- incidentul Mukden- Japonia 
invadează China, ocupând provincia 
Manciuria
-18 febr. 1932-Japonia crează statul-
marionetă Manciukuo



Anexarea Austriei (anschluss
-lb.germană-der anschluss=anexare, 

alipire)

-12-13 martie 1938-Germania nazistă 

anexează Austria, sub pretextul faptului 
că era locuită de o numerosă populație 
vorbitoare de limbă germană, eveniment 
cunoscut în istorie sub denumirea de 
anschluss



Acordul de la München (30 sept. 
1938)
-Germania anexează regiunea 
sudetă a Cehoslovaciei sub 
același pretext ca și în cazul 
anschluss-ului, cu acordul 
Franței și Marii Britanii  

-martie 1939- Germania 
anexează întreaga Cehoslovacie, 
încălcând acordul din 1938



Războaiele de frontieră sovieto-japoneze (1932-1941)

-o serie de conflicte militare de graniță  între U.R.S.S. și Japonia 
ulterioare ocupării Manciuriei de către imperiul nipon
-încheiate cu înfrângerea Japoniei și semnarea pactului de 
neutralitate sovieto-japonez din 13 aprilie 1941

PACTUL DE NEAGRESIUNE GERMANO-SOVIETIC ( 23 august 1939)

-semnat la Moscova pe 23 august 1939, pactul (supranumit și Ribbentrop-Molotov, după numele celor doi 

miniștri de externe ai Germaniei și U.R.S.S. - Joachim von Ribbentrop și Viaceslav Mihailovici Molotov) 
reprezenta o înțelegere de neagresiune între puterile semnatare
- pactul conținea un protocol adițional secret prin care statele Finlanda, Estonia,Letonia, Lituania, Polonia și 
România erau împărțite între sferele de influență ale celor două puteri semnatare


