2. Версальська система – це низка договорів, яка була підписана під
час роботи Паризької мирної конференції 1919-20рр. учасниками форуму з
Німеччиною та її головними союзниками в першій світовій війні
(Версальський, Сен-Жерменський, Нейісський, Тріанонський, Севрський).
Версальська система – передбачала територіальні, репараційні,
військові, колоніальні постанови.
Території: Німеччина втрачала в цілому – 1/8 – території;
1/10 – населення.
- Ельзас, Лотарінія відходили – Франції;
- Еймен, Мальмеді, Морене – Бельгії;
- створена Рейнська демілітаризована зона (50 км. – правий берег
Рейну; повністю - лівий).
- три зони окупації (м. Кьольн – виводили війська у 1925р.
м. Кобленц – виводили війська у 1930р.
м. Майнц – виводили війська у 1935р.).
- Саарський (вугільні запаси) басейн – під протекторат Ліги Націй.
- частина Верхньої Сілезії – Польщі.
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- частина Північного Шлезвигу – Данії;
- Гданськ (Данциг) – вільне місто;
- Клайпеда (Мемель) вільне місто (з 1923 - Литві);
- Гульчинський район – Чехословаччині;
- на о. Гельголанд та Дюн – знищити військові укріплення.
Репарації: Франція вимагала 800 млрд. марок.
Англія – 480 млрд. марок.
США – 228 млрд. марок.
Рішення комісії: перший внесок Німеччини
до 1 травня 1921р. – 20 млрд. золотих марок.
Військові постанови:
- відмінялась військова провинність;
- до 31 березня 1920р. німецька армія повинна
була складати чисельно – 100 тисяч;
- офіцерів – не більше 4000;
- служба в армії – солдат – 12 років.
офіцерів – 25 років;
- ліквідовано Генеральний штаб;
- ВМФ – кількість 15 тисяч осіб;
6 броненосців; 6 легких крейсерів;
12 контрміноносців, 12 міноносців.
- підводний флот заборонявся.
Колонії: Того, Камерун отримали Англія, Франція;
Східна Африка (Танзанія) – Англія;
Руанда, Урунді – Бельгія;
Південно-Західна

Африка

(Намібія)

–

Південно-

Африканський Союз;
Кіонгський трикутник – Португалія;
Нова Гвінея (Східна) – Австралія;
о. Самоа – Нової Зеландія;
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о. Каролінгські, Маріанські, Маршалові – Японія.
Розподіл доповнив Севрський договір (10 серпня 1920р.):
- Сірія, Ліван – Франція;
- Палестина, Месопотамія (частина Іраку) –
Англія;
- Туніс, Марокко – Франція;
- Єгипет – Англія;
- анексовано Англією о. Кіпр.
Версальська система була порушена (фактично відмінена) на
Локарнській конференції (Швейцарія): 5-16 жовтня 1925р. (Англія,
Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Чехословаччина, Польща).
Договір (Рейнський пакт) було підписано 1 грудня 1925р. у Лондоні
(крім Чехословаччини та Польші):
- недоторканість німецько – французьких;
німецько – бельгійських

кордонів;

- збереження Рейнської зони …
У 1936 році Німеччина ремілітаризувала Рейнську зону.
Таким чином можна вважати, що ще наприкінці 1925 року провідні
країни світу фактично відійшли від Версальської системи, а у 1936 році на
виконанні її рішень «поставили крапку» остаточно.
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