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 عنوان المحاضرة: التعويضات بعد الحرب العالمية االولى

 معاهدة فرساي ومشكلة التعويضات: -1
فيها  المنتصرون اخذ حتى زرها ا او األولى العالمية الحرب وضعت ان ما    

من  عمد التي المؤتمرات انها المنهزمين، مع للصلح رت ا مؤتم لعقد العدة يعدون

فرنسا،  وزراء رئيس وكليمنصو بريطانيا، وزراء رئيس جورج لويد من كل خاللها

 واجبارهم المنهزمين على ردتهم ا ا فرض الى ويلسون ودرو األمريكي والرئيس

 القومية.أيا كان كرامتهم على تعديا   يمثل كان مهما منهم، يطلب ما لكل على اإلذعان

 جو في1919 الثاني كانون 18 في باريس في الصلح مؤتمر افتتاح تم فقد االمر،

المستعمرات  في والطمع الكراهية للعدو: والخوف والطمع الكراهية من

خارجية  وزراء حكومات رؤساء الشيوعية ، بحضور من والخوف والتعويضات،

المتحدة  الواليات: وهي األولى العالمية الحرب في المنتصرة الكبرى األربعة الدول

 فرنسا وزراء رئيس كلمنصو وانتخب وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، االمريكية،

 رئيسا  للمؤتمر.

معاهدة  ومنها المحور، دول مع معاهدات عدة عقد الى الحلفاء دول توصلت    

 فرساي في  بقصر المرايا قاعة في عقدت المانيا، فرساي مع

التي  بشروطها الصلح معاهدة على للتوقيع االلمان اضطر ، 1919 رن ا حزي 28

قسوتها  في مثيل لها يسبق لم الشروط هذه بان احتجاجهم رغم الحلفاء عليها اتفق

عن  مسؤوليين باعتبارهم االلمان على فرض الذي الثمن فداحة وفي عدالتها وعدم

واربعمائة  قسما ، عشر خمسة من المعاهدة قيام الحرب العالمية االولى. تألفت

 مسألة هو المعاهدة عليه اشتملت ما واهم ملحقا ، وعشرين مادة، وأربعين

(، والتي نصت " ان حكومات الدول الحليفة 231)رقم  المادة بموجب التعويضات

 التسبب بالخسائر في وحلفائها المانيا مسؤولية على توافق، وألمانيا تؤكد، والمشاركة

 بسبب الحرب والمشاركة الحليفة الدول حكومات مواطنوا تكبدها التي واالضرار

 اندالع ولة عنمسؤ المانيا اعدت . فقد"وحلفائها المانيا بعدوان عليهم فرضت التي

 لتقدير التعويضات لجنة وتشكلت عنها نتجت التي الجسيمة االضرار وعن الحرب

 تصل ان مبدئية الى بصورة الذهب الماركات من ( مليونا  20) المانيا تدفع ان وتقرر

 من طن سبعة ماليين سنوات عشر ولمدة سنويا   فرنسا تسلم وان قرار، اللجنة الى

 ايضا ، عشر سنوات لمدة سنويا   الفحم من طن ماليين ثمانية بلجيكيا وتسلم الفحم،

 (55) المادة طن. وتضمنت مليون ونصف أربعة إيطاليا وتسلم



 عام حدود عن لها تنازلت كما لفرنسا، واللورين االلزاس عن المانيا تنازل

الحرب،  بسبب الفرنسية الفحم حقول عوائد من فرنسا خسرته عما تعويضا  1814

االلزاس واللورين ومنطقة السار خسرت المانيا اكبر مورد الفحم مع ضياع 

 واجبرها والفحم، والرصاص للزنك مورد اكبر العليا سيليزيا وخسرت مع ضياع

 من%  72 و الفحم، من%  45 و حديدها، من%  65 عن على التخلي الحلفاء

 األساسية، الزراعية المنتجات من%  15 وحوالي من الرصاص،%  57 و الزنك،

 الخسائر عن التعويضات االلمان دفع عن مؤسساتها الصناعية، فضال من%  10 و

 من األول في ذلك عند لها الختامي الحساب وتقديم الحرب المدنيين في اصابت التي

 وتدفع دوالر، ماليين خمسة المانيا تدفع الوقت ذلك يحين ان والى1921 عام أيار

 تزيد التي التجارية سفنها جميع بتسليم أيضا والزمتعام،  على ثالثين الباقي

 عن فضال طن 800 حمولتها تتراوح التي السفن طن ونصف 1600على حمولتها

 بالد في سلعها ببيع وتلتزم الحلفاء، جيوش نفقات المانيا وتتحمل الصيد، اسطول

 الحلفاء. 

 الف25أوروبا في أراضيها من اقتطع فقد جدا ، كبيرا المانيا على المعاهدة اثر كان

 نحو المانيا خسرت أوروبا خارج وفي ماليين، ستة نحو سكانها ومن مربع، ميل

 من سكانها وصرح نسمة مليون 12 عن يزيد وما األراضي من مربع ميل مليون

 )إمالء تسمية واطلقوا عليها مناقشة، دون عليهم فرضت فرساي معاهدة بأن االلمان

كبار القادة االلمان اكدوا ان  لكن توقيعها رفض في االلمان بعض وفكر فرساي(،

 هذا غير ممكن ، الن المانيا انهارت عسكريا وسياسيا ومعنويا.

 معين رقم تحديد عدم كان المعاهدة، في صعوبة المشاكل اهم من ان

اثناء  خسائر من حدث عما عوضا   المانيا على الحلفاء يفرضها التي للتعويضات

الغرامة  دفع على المانيا الجبار تبرير المعاهدة في المادة هذه تركت وقد الحرب،

الحلفاء  بدول لحقت التي والخسائر االضرار عن التعويض سبيل على الحربية

لجنة  تقدمه لقرار االمر هذا ترك وقد الحرب، جراء من بها الملحقة والدول

وكيفية  المانيا تدفعه ان يجب ما مقدار فيه وتبين سنتين بعد الحلفاء من التعويضات

دوالر في  ماليين خمسة مبلغ تدفع ان المانيا من طلب فقد ذلك رغم ولكن الدفع،

عوض  سفنا   للحلفاء تبنى ان منها طلب كما الحساب، في ينظروا ان الى االمر اول

بدل  الحجري الفحم من هائلة كميات فرنسا الى تقدم وان اغرقتها، التي السفن

 دمرت.  التي المناجم

 ستعيق وبانها فرساي معاهدة بنود تطبيق بصعوبة االقتصاديين من كثير تنبأ

ان  قائلين المؤتمر، الى عديدة احتجاجات االلمان ارسل وقد المالي، أوروبا انعاش

األربعة  والنقاط تنطبق ال وانها بالدهم، لتدمير االنتقام بدافع وضعت المعاهدة هذه

معناه  التعويضات مبلغ تحديد عدم وان ولسن، األمريكي الرئيس بها جاء التي عشر



كل  ثمن يفوق حاال دفعه المبلغ المطلوب وان األبدية، العبودية بأغالل المانيا تكبيل

الحرب  خالل اعلنوها التي مبادئهم الحلفاء خالف ثروة، وبذلك من المانيا في ما

 تلك يتخذوا لن وانهم معتدلون، قوم الحلفاء ان العالم ليوهموا األولى، العالمية

 شروط فرض في رتهم ا انتصا يستغلوا ولن الشعوب على للضغط الحرب وسيلة

 على قاسية

 لن الديمقراطيات بأن ولسن الرئيس صرح الحرب اثناء ففي المغلوب، عدوهم

-بريطانيا وزراء رئيس جورج لويد وادعى حربية، تعويضات اعدائها تفرض على

 المنهزم، العدو على الغرامات فرض تؤيد ال جانبها من بريطانيا ان -اثناء الحرب

 كادت ما اذ كاذبة، كانت والبيانات التصريحات تلك كل ان اتضح فقد ومع ذلك

 االنتقام، وحب والقسوة االنانية فيهم تمثلت حتى الحلفاء بانتصار تنتهي الحرب

 والفرنسيون البريطانيون واخذ التعويضات، اقسى طلب في وتنافس المنتصرون

 جراء من نالهم عما تعويضا   الغرامات بفرض ينادون والبلجيك وااليطاليون

 الحرب.  وضحايا الغواصات وحرب الجوية الغارات

 وطرحت لجنة الحرب، بعد الحلفاء مع الماني لقاء اول وكان ، 1920 عام تموز

%( 22) و لفرنسا، (% 52) ب للحلفاء التعويضات تخصيصات التعويضات

ورومانيا  لليونان (% 6.5و) لبلجيكيا، (%8و) %( إليطاليا،10و) لبريطانيا،

 المقترحات كانت للبرتغال، (% 0.75و) لليابان، (% 0.75و) ويوغسالفيا،

 محددا عرضا الحكومة تقدم فلم العامة، الخطوط مناقشة في األلمانية محصورة

 والفرنسي. البريطاني الطرفين بغضب يصطدم قد مبلغ أي تقدير من ان لخشيتها

 العلنية( اذ ب)الدبلوماسية عرف لما بداية الدبلوماسي الصعيد على المؤتمر شكل 

مداوالته  من الكثير في الفرصة أتاح سبأ مؤتمر ان: " بالقول جورج لويد صرح

 الدولية. المؤتمرات تاريخ في مثيل لها يسبق لم والنشر للصحافة

واقترح  رف، ا األط ذات بين مناقشات جرت ، 1921 عام الثاني كانون في   

تقضي  مؤمنة باتفاقية القبول مع للتعويضات الكلي المبلغ تحديد تأجيل الفرنسيون

على  المانيا وافقت وقد سنوات، خمس لمدة مارك مليارات (3قيمته ) ما المانيا بدفع

 ليعقد جورج، لويد رفضه ما سرعان رح ا االقت هذا ان غير رح، ا االقت ذلك

 رسم فيه ،تم 1921 الثاني كانون 30 و 24 للمدة باريس في مؤتمر بعدها للحلفاء

 مؤتمر لقرارات امتثالها عدم حالة في المانيا على ستفرض التي برنامج للعقوبات

 شباط 27 في الفرنسية-البريطانية المناقشات لتعقبها بالتعويضات، باريس الخاصة

 لندن.  في االلمان مع يجمعهم مؤتمر قدلع تمهيدا1921

مبلغ  ، 1921 عام نيسان 29 في وحددت لندن في التعويضات لجنة اجتمعت  

المانيا  ودفعت تسديده، بمواعيد جدوال   ووضعت مارك ( مليار132ب) التعويضات

ثالثة  البالغ السنوي القسط من أولى كدفعة مارك مليار نفسه العام من أيار اخر في



في  لها يسمح ال المالي وضعها ان بحجة الدفع عن توقفت ثم مارك، مليارات

 ضم قد كان األولية بالمواد الغنية اراضيها من جزءا   وان سيما بالدفع االستمرار

البريطانية،  الحكومة من عطفا   المطلب هذا لقي وقد ، 1921 عام اذار في البولندا

الى  سارعت البريطانية الحكومة على الطريق قطع وبهدف الفرنسية الحكومة ان اال

 Loucheur Rateneau -لوشور باتفاق عرف األلمانية الحكومة مع اتفاق توقيع

 التعويضات من فرنسا حصة المانيا تسدد بان يقضي ، ، 1922في تشرين االول 

 الذهبية. الماركات من بدال   أولية ومواد سلع شكل على

 لمصالح تحقيقا   فيه رأت التي بريطانيا احتجاج الذكر اَنف االتفاق اثار لقد

وفرنسا،  بريطانيا موقفي في االختالف هذا شجع وقد الدول، من غيرها دون فرنسا

 مسألة احيلت وهكذا التعويضات، دفع عن توقفها عن اإلعالن على المانيا

،وتم االتفاق على 1922 عام الثاني كانون 6 مؤتمر" كان" في الى التعويضات

واالتحاد  المانيا مع الدولية التجارة استئناف بهدف اقتصادي مؤتمر عقد ضرورة

بالده  مصالح تحقيق في رغبته من وانطالقا جورج فلويد الشرقية، واروبا السوفيتي

 االقتصاد امام الروسية األسواق فتح ضرورة في رغبته يخف لم القتصادية،

 في عقد الذي جنو في اقتصادي مؤتمر لعقد الدعوة ذلك، بموجب فتقرر البريطاني،

 في فرنسا التعويضات اعلنت قضية على اصرارا اكثر المؤتمر كان ، 1922 نيسان

 مناجم تسلم ما لم األلمانية التعويضات اجل تمديد على توافق لن انها جنوا مؤتمر

 ادعاءات شكوكا  تجاه تبدي كانت فرنسا ان بالذكر الجدير ومن الحلفاء، الى الرور

 محاولة انها مجرد سوى فيها ترى وال التعويضات دفع على قدرتهم بعدم االلمان

 ، 1923الثاني  كانون 11 في الفرنسية الحكومة قررت لذا الدفع، من للتهرب

 والمناجم األلمانية المصانع على للرقابة لجنة ارسال البلجيكية الحكومة مع باالتفاق

 الالزمة لها. الحماية لتأمين نظامية قوات برفقة الرور في

 

 مندوبين عن ضم كما الروس حضره التدخل، عدم االمريكيون اثر الذي الوقت وفي

الروس  مع العالقة المسائل تصفية هو المؤتمر ذلك من الهدف وكان دولة، 29

فرنك،  مليار 12.11 تبلغ فيها الفرنسيين حصة كانت التي روسيا بديون كاالعتراف

رؤوس  وظفوا ان لهم سبق الذين والبريطانيين الفرنسيين المواطنين ديون عن فضال

باألجانب  خاص نظام إيجاد على والعمل الروسية، الصناعية المؤسسات في أموالهم

دولي،  بتفاهم القيام طريق عن اما ذلك ويكون الروسي البترول وتقاسم روسيا، في

حقيقية  اقتصادية ازمة عكست التي الطموحات تلك المفتوح، الباب سياسة اتباع واما

 الخسائر عن بالتعويضات الروس بمطالبة المؤتمر ما اصطدم وسرعان الحلفاء لدى

انتهى  وهكذا الروسية، االهلية الحرب في الحلفاء تدخل اثر بالدهم تكبدتها التي

 دون جورج لويد البريطاني الوزراء لرئيس ابداعي جهد اخر شكل الذي المؤتمر،



الثاني  تشرين في Arthur Bonar بونارلو ارثر محله ليحل تذكر، اهدافا   ان يحقق

 األوروبية.  الشؤون في التدخل عم الى تدعو توجهات ذا كان الذي ، 1923

 . مشروع داوز-2

المانيا  الى لجنة ارسال ، 1923 عام خريف في األلمانية الحكومة طلبت    

وصلت  المانيا، تدفعها التي التعويضات مبلغ وتحديد االقتصادية امكانياتها لدراسة

شارل  رئاسة تحت دوليين خبراء من تتألف وكانت ، 1924 عام حزيران في اللجنة

داوز  جيتز Charles G. Dawes وقد امريكي، واقتصادي وسياسي محامي وهو

 الماركات من مليون الفي فأصبح التعويضات، قسط تخفيض على الحلفاء داوز اقنع

مليار  مبلغ تدفع ان المانيا على ان داوز أوضح اذ مسمى، غير اجل الى سنويا  

مليار  ونصف مليارين الى ليصل المبلغ هذا يرتفع ثم ومن األولى، السنة في مارك

دفع  من لتمكينها ضخمة قروضا   المانيا تمنح وان الخامسة، السنة في مارك

 لذلك اخذ ونتيجة األلمانية، الصناعات وبعض الحديد السكك بضمانة التعويضات

تدفق  اثر على 1924 عام منذ رد ا باط يتحسن المانيا في االقتصادي الوضع

تطوير  في استخدمت اذ والبريطانية، االمريكية والسيما عليها األجنبية القروض

الصناعة  االقتصاد فروع مختلف في هائل تقدم بالفعل وحدث األلماني، االقتصاد

 والتجارة.  والزراعة

  :نص على ، 1924 اب 15 في داوز بمشروع عرف مشروعا   اللجنة اعدت وقد

عام  أوائل منذ تحتلها كانت التي الروهر منطقة عن الفرنسية القوات جالء -1

1923 

 ، خمسين سنة لمدة المالية األوراق اصدار مركزي يحتكر بنك انشاء -2

 من اخرين وسبعة االلمان الخبراء من سبعة من هيئة عليه وتشرف

 الماركات من مليون 800 قدره أللمانيا اجنبي قرض األجانب، وعقد

 الذهبي.

 سيكون هذا وعلى سنوات، اربع على مقسمة التعويضات أقساط في تخفيض -3

 الى يصل مبلغ بدفع 1928 عام في تبدأ ان الجديدة للخطة وفقا   على المانيا

 الزدهار تبعا   السنوي المبلغ زيادة احتمال مع ذهبي مليار مارك 2.4

 يقدم بسرعة التحسن من االقتصاد ذلك يتمكن األلماني، لكي االقتصاد

 بفائدة ذهبا   مارك مليون 800 قيمته األولى في السنة قرضا   أللمانيا الحلفاء

 سنويا. % 8 نسبتها



الخمس  في بدقة تنفيذه وتم ، 1924 أيلول في المشروع تنفيذ في بدأ وقد -4

 المانيا على تدفقت التي االمريكية األموال رؤوس بفضل المقررة السنوات

 واخذت النهوض في األلماني االقتصاد واخذ ، 1930 -1924بين بغزارة

 واقتراض النقد انهيار فترة في ديونها تسديد من التي تمكنت الصناعة

 األلماني.  المارك قيمة في االستقرار من اوجد نوعا   مما ماليين الدوالرات،

 مشروعا   كان بل سياسا ، يكن ولم بحتا   أمريكيا يكن لم داوز ان مشروع    

 لكي الفرصة واعطائهم االلمان اذالل عن التوقف منه القصد وكان اقتصاديا  بأمتياز

 متطرف تيار ظهور دون والحيلولة الهزيمة بعد ثانية حياتهم ممارسة يعودوا الى

 من قبوال داوز مشروع لقي لذلك الحلفاء، يريده ال نحو على المانيا في يأخذ األمور

 الدول الكبرى. 

داوز  مشروع نسي فقد اخر، مسارا تأخذ بعد فيما المانيا في األوضاع بدأت   

على  سهل مما وهذا والمهانة بالذل االلمان إحساس وازداد المارك سعر وهبط

عن  ومدافعين األلماني للشعب حقيقيين ممثلين يكونوا ان باتجاه التقدم النازيين

 .الوطنية كرامته
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 الذي كان رين ا ال منطقة عن الجالء موعد بتقديم لفرنسا المانيا مطالبة اشتدت   

في  حجتها وكانت فرساي، لمعاهدة وفقا   ، 1934 عام في اصال   يتم ان له مقررا

المانيا  وان السيما فيها، األجنبية القوات بقاء الستمرار مبرر هناك يعد لم انه ذلك

واصلت  وانها كما وبلجيكيا، فرنسا مع بحدودها لوكارنو اتفاق بموجب اعترفت

فرنسا  لكن داوز، مشروع عليه نص حسبما عليها المترتبة األقساط دفع بانتظام

ان  بزعم التعويضات لمسألة دائم حل بإيجاد رين ا ال عن الجالء موضوع ربطت

جنيف  في تم ، 1928 أيلول 16 وفي لها، مؤقت حل سوى يكن لم داوز مشروع

مفاوضات  في الدخول على وبلجيكيا وبريطانيا وألمانيا فرنسا بين مبدئي اتفاق

نهائية  تسوية التعويضات قضية وتسوية الراين، أراضي عن الجالء بشأن رسمية

 سنوات. خمس خالل اال الدفع يحدد لم داوز مشروع الن نظرا

 من فرنسا كل ضم ، 1929 عام اب أواخر في هولندا في الهاي في مؤتمر انعقد   

 Yaungيانك   األمريكي الخبير المانيا برئاسة وممثل وإيطاليا المتحدة والواليات

 وقد ،"يانك مشروع" ب عرف التعويضات  مشكلة لحل جديد مشروع عقد الى أدى



 جنيه مليون منها كل قيمة تبلغ سنويا   قسطا   37 الى التعويضات تقسيم على نص

 مهمته تكون للتسويات دولي مصرف على انشاء نص كما سنوية، دفعة 22 تتبعها

 مليون 6.600 من للتعويضات الكلي التعويض. وتخفيض المبلغ مدفوعات تسليم

 سنة، 59  غضون في سنوية باقساط تسدد ان باون وعلى مليون 2.000 الى باون

 شهر أقصاه موعد في الراين منطقة عن النهائي الجالءيتم  ان المؤتمر قرر كما

 هذا اقتطع كما المحدد، الموعد في الجالء تنفيذ وقد تم ، 1930 عام من حزيران

 داوز. مشروع قرره الذي من الدين%  17 يقارب ما المشروع

 صوت 224 من اكثر عليه وافق للمشروع النهائية الصيغة على االتفاق وبعد

 انتعاش اقتصادي تحقيق الى أدى الذي االمر ، المشروعين على الحلفاء بموافقة

 ان انتقال غير أللمانيا، الصناعي القلب رين ا ال عن فرنسا جالء عن فضال كبير

 تأثيرا كبيرا، المشروع في اثر المانيا الى 1929 عام العالمية االقتصادية االزمة

قيمة  كتخفيض التقليدية وسائل ال بعض باتخاذ برونينغ األلماني المستشار وقام

وتخفيض  التسليف حركة تنظيم وإعادة األسعار وخفض األرصدة ومراقبة النقد،

هوفر  هربرت االمريكي الرئيس اقترح كما الكمركية، الحماية وإلغاء العمال، أجور

عقد  ، 1932 عام وفي والتعويضات، الحرب قروض دفع تأجيل ، 1931 عام في

 وتم دفعها، عن األخيرة عجز تبين ان بعد المانيا تعويضات لبحث زن ا لو مؤتمر

 صورة في سنويا   جنيه مليون 150 بدفع تقوم ان على السنوية األقساط فيه الغاء

 الخبراء بها قام التي المحاوالت هذه ورغم ، 1935 عام من بدأ  % 5 سندات بفائدة

 بعد السيما اقتصادها، على كبير بشكل واثرت المانيا داخل رت استم ان االزمة اال

 زيادة عن فضال المانيا، الى والمساعدات القروض إيقاف المتحدة قرار الواليات

 من%  24 نسبته بما العمل، عن عاطل ماليين ستة الى وصلت التي نسبة البطالة

 المانيا. في نسبة العمالة
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