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VERSALHES E A CONFERÊNCIA DE PAZ DE PARIS
O Armistício de 11 de novembro de 1918 acabou com a Grande Guerra na Europa Ocidental. A
Conferência da Paz de Paris se reuniu em 18 de janeiro de 1919, com mais de trinta
representações participantes de diferentes continentes. Foi uma assembléia impressionante igual
à que nunca foi testemunhada. A Guerra desestabilizou significativamente a Europa.
Conseqüentemente, tornou-se uma necessidade de juntar um "tour de force" autoritário, - O
Grande Quatro - que poderia abordar rapidamente várias questões urgentes e contenciosas. Na
verdade, alguns círculos durante os anos de guerra referiam-se a Consciência da Europa e
questionaram aspectos relativos à Guerra e ao Futuro, com a visão de que a psicologia construída
pelos líderes e filósofos europeus para o desenvolvimento pacífico da Civilização européia tinha,
em grande medida, falhado. Esta vasta conflagração foi, naturalmente, uma catástrofe
inesquecivel, mas, no que diz respeito à Civilização, não conseguiu recuar as mãos do relógio.
Além disso, responsabilizar-se pela grave má administração dos políticos não era razoável.
Certamente, sua cronologia de desenvolvimento substancial coalesce marcadamente com os
aspectos dominantes do prioridade. Civilização Europeia . Como esperado, a urgência foi
desenvolvida para estabelecer novos padrões, fortalecer os valores e promover uma ordem
estável.
O "tour de force" em Paris também possuía uma notável representação do novo mundo. Na
verdade, a delegação americana, liderada pelo presidente Woodrow Wilson, fez importantes
contribuições. Os Quatorze Pontos de Wilson foram mais progressivos. Ele foi o ex-presidente da
Universidade de Princeton e, em 1919, ele ganharia o Prêmio Nobel da Paz. As delegações
britânica, francesa e italiana foram lideradas por David Lloyd George, Georges Clemenceau e
Vittorio Orlando, respectivamente.
A Conferência da Paz de Paris elaborou uma série de acordos de paz entre os países em conflito. O
Japão, como poder aliado no leste, também foi signatário dos tratados. Os termos de paz relativos à
Alemanha - que também envolvem perda de suas colônias e privilégios alem do mar - foram
integrados no principal tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, a partir de 10 de
janeiro de 1920. Os termos de paz relativos a três potências centrais europeias derrotadas foram:
Áustria, Tratado de Saint-Germain-en-Laye, assinado em 10 de setembro de 1919; Hungria, Tratado
de Trianon, assinado em 4 de junho de 1920; Bulgária, Tratado de Neuilly-sur-Seine, assinado em 27
de novembro de 1920. Assim, as conferências diretamente vinculadas organizadas pelos Poderes
Aliados e Associados continuaram até 1920. No entanto Conferência da Paz de Paris acabou em
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janeiro o mesmo ano. O mesmo mês testemunhou o estabelecimento da Liga das Nações - a
organização precursora das Nações Unidas. Sua criação, nesse estágio inicial, foi um passo notável
nas relações internacionais e inter-estatais. O Pacto da Liga foi incorporado no Tratado de
Versalhes. Os avanços fundamentais do referido tratado, como os ideais da acima mencionada
Liga, ou os princípios para a criação de uma Polônia independente no leste - também envolvendo
alterações territoriais - são desenvolvimentos em relevo com longevidade. A Alemanha, no entanto,
se opôs veementemente à perda de território, especialmente no leste. 1939 Por isso, o Discurso de
Obersalzberg de Chanceler alemão de 22 de agosto - duas décadas depois - continua a ser um
lembrete sombrio.
Os Aliados responsabilizaram corretamente a Alemanha de Kaiser por a responsabilidade moral
da Guerra - classificada como Culpa de Guerra - e colocou uma reivindicação de reparação
significativa em ouro - revisada mais tarde - sobre a economia enfraquecida da República de
Weimar / Deutsche Reich. A deficiência coletiva sofrida pelas economias européias dos Poderes
Aliados também foi significativa. Na verdade, sua recuperação acabou por ser muito menos
dinâmica do que a da Alemanha. Nenhuma das extensas e devastadoras batalhas de trincheira foi
combatida em solo alemão. A este respeito, a França e a Bélgica neutra foram as principais
vítimas. Insuficientes esforços de controle de armas em relação a uma Alemanha derrotada, no
entanto, prejudicaram a segurança a longo prazo, ajudando a pavimentar um caminho para uma
segunda catástrofe em todo o continente vinte anos depois.
A ferocidade, bem como a extensão geográfica, da Primeira Guerra Mundial provocaram a
desintegração de vários impérios. Também se tornou o dever profundo das potências aliadas
vitoriosas de trazer rapidamente justiça e autodeterminação a tantas regiões nacionais de
entidades imperiais desmanteladas quanto possível. Em seguida, vários estados novos foram
estabelecidos. De acordo com o sistema de mandato da Liga das Nações, as potências européias
também estavam dispostas a administrar territórios menos desenvolvidos ou menos estáveis e
prepará-los para a autodeterminação.
Em algumas regiões, no entanto, o ressurgimento da agressão contra as nações menores impediu
que recebessem a ajuda esperada e a justiça. Conseqüentemente, os objetivos significativos do
Tratado de Paz de Sèvres, assinado em 10 de agosto de 1920 - envolvendo um Império Otomano
derrotado e suas nações regionais que aguardam liberdade - não puderam ser efetuados de forma
semelhante aos tratados acima mencionados. Os Poderes Aliados não conseguiram eliminar
militarmente os criminalidades ressurgidos. Em primeiro lugar, houve restrições orçamentárias
urgentes, ajudando a provocar uma desmobilização bastante ampla e, em segundo lugar, o
Tratado envolveu predominantemente territórios geograficamente à beira da Europa e além,
muitas vezes impregnados de problemas logísticos. Além disso, é claro que os bolcheviques
também incitaram a adversidade; De fato, as medidas militares aliadas disjuntas para eliminá-los
falharam de forma decisiva. Os regimes fundamentalmente extremistas foram sucessivamente
considerados como barreiras ao problema - uma perspectiva extremamente pouco realista.
Assim, as correções merecidas de transgressões profundamente ilícitas nesta categoria foram
interrompidas. Por isso, uma série de alterações contrárias subseqüentes trazidas - fora do
contexto constitucional legítimo internacionalmente estabelecido da Conferência - podem não
ser categorizadas como imutáveis. Na verdade, os tratados não são desenvolvimentos de
mandato transitório envolvendo três classificações flexíveis. Tratados Internacionais . Além
disso, as fronteiras culturais europeias em seu ponto mais austral foram prejudicadas
criticamente. Manter a civilização europeia em seu caminho progressivo amplamente
estabelecido em todas as frentes, tal como confiado pela sua geografia global, pode ajudar a
conter fatores adversos de forma decisiva. Fronteiras da Europa.
A Corte Permanente de Justiça da Liga foi criada em 1922, é o antecessor da Corte Internacional
de Justiça. Como anteriormente observado, apesar do fato de que havia avanços para o
estabelecimento de uma nova era, a paz não era alcançar a longevidade. A este respeito, um fator
adicional foi a polarização severa das novas ideologias estritamente incompatíveis - Fascismo,
nazismo, comunismo - dentro do espectro político europeu. Mesmo a Entente Itália foi
prontamente levada por um regime extremista. Entente foi, é claro, uma Aliança que incorpora
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objetivos específicos. A Rússia, um ex-Poder Aliado, desviou-se durante a Guerra e, através da
Revolução Bolchevique, se descobriu ideologicamente ligado ao ostracismo. Nazismo, ainda
tinha de aparecer. A Liga das Nações enfrentou uma atmosfera política impossível, algumas
nações influentes ainda não conseguiram se juntar às suas fileiras. No entanto, a experiência
acumulada durante este período ajudou a iniciar uma ordem mais estável após a Segunda Guerra
Mundial, evitando assim alguma inadequação do passado. No entanto, o direito internacional, de
origem fundamentalmente européia, avançou gradualmente em direção a uma estrutura global
mesmo antes dessa fase difícil e inovadora.
Durante a Conferência, Grande Quatro - Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Itália - como
vencedores super ordenados, permaneceu proeminente; O último país mencionado no grupo, no
entanto, provou ser marcadamente menos influente. Por isso, às vezes, eles também são
classificados como Os Três Grandes. Certas decisões tiveram implicações a longo prazo,
especialmente quando são consideradas alterações importantes nas fronteiras; ainda assim, as
potências centrais derrotadas não tinham seus territórios inteiramente ocupados pelas potências
aliadas vitoriosas, por exemplo: a Alemanha e a Anatólia central permaneceram livres de
ocupação, levando a que certos traços adversos continuassem inalterados. Conseqüentemente, a
reconstrução política inerente não pode ser conduzida. Sem dúvida, uma série de problemas
críticos foram avançados cronologicamente.
O primeiro encontro da Liga das Nações ocorreu em Paris em
16 de janeiro de 1920. A primeira reunião da Assembléia Geral
foi realizada em Genebra, em 15 de novembro de 1920. Após a
Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações Unidas tornouse operacional a partir de 24 de outubro de 1945. A Liga das
Nações foi dissolvida em 20 de abril de 1946 e seus ativos
foram transferidos para as Nações Unidas. Os três grandes acima mencionados, com a Rússia,
como a União Soviética e a China, tornaram-se membros permanentes do Conselho de
Segurança da ONU.
O período após a Segunda Guerra Mundial também testemunhou o avanço rapido de processo
de descolonização. Foi principalmente durante os perigosos anos da Guerra Fria principalmente o prolongamento de um antigo confronto ideológico dentro de um formato
político mais amplo e mais controverso - que as Nações Unidas estabeleceram seus instrumentos
globais necessários, inclusive dos Direitos Humanos e questões relacionadas. Carta de ONU,
Tratados, Protocolos e Convenções. Consequentemente, tais questões foram colocadas em uma
avenida mais ampla e mais efetivamente estruturada.

Paris

Genebra

Nova Iorque

Uma visão psicológica geral - abrangendo interligações cronológicas - revela que tem sido
principalmente uma "jornada europeia" prolongada e altamente desafiadora que acabou se
tornando global com sucesso significativo na fase final: Conferência da Paz - Paris / Liga das
Nações - Genebra / Nações Unidas - Nova Iorque. No entanto, é judicioso afirmar que há
margem para melhorias adicionais.
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