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Els inicis del retrocés dels otomans a Europa i 
el creixement de la influència europea 

El moviments d’alliberament 
nacional: 
 

• 1830 Independència de 
Grècia. 
 

• Autonomies: 1829 Sèrbia; 
1859 les províncies 
romaneses. 

El creixement de la influència 
europea: 

• 1838-40 apertura al 
liberalisme econòmic. 

• Suport europeu contra 
Mohamed Alí. 

• Guerra de Crimea 1854-
1856: penetració industrial i 
financera. 

• 1855 telègraf amb Europa. 



Assemblea Nacional Grega, 27 de gener de 1822: 
Proclamació de la independència de Grècia 

Nosaltres, els descendents dels savis i nobles pobles de 
l’Hèl·lade, nosaltres que som els contemporanis de les nacions 
civilitzades d’Europa (...) no trobem ja possible patir sense 
covardia i automenyspreu el jou cruel del poder otomà que ens ha 
sotmès durant més de quatre segles (...). Després d’aquesta 
prolongada esclavitud, hem decidit recórrer a les armes per a 
venjar-nos i venjar la nostra pàtria d’una terrible tirania. 
   La guerra contra els turcs (...) no està destinada a l’obtenció 
d’avantatges per a una part aïllada del poble grec; és una guerra 
nacional, una guerra sagrada, una guerra l’objectiu de la qual és 
conquerir els drets de la llibertat individual, de la propietat i de 
l’honor, drets que els pobles civilitzats d’Europa, els nostres veïns, 
gaudeixen actualment. 



Conseqüències de les revoltes als Balcans i de la 
Guerra entre els otomans i Rússia 1877-1878 

• Sèrbia, Romania i Tessàlia s’integren a 
Grècia. 
 

• Bòsnia i Hercegovina: ocupades per Àustria-
Hongria. 
 

• Bulgària: un principat autònom. 
 

 



La darrera fase de la dissolució de 
l’imperi Turc a Europa 1908-1914 

Conseqüències de la 
revolució dels Joves Turcs 
1908: 
• Independència de 

Bulgària. 
• Bòsnia i Hercegovina 

són annexionades per 
Àustria-Hongria. 

• Creta s’uneix a Grècia. 

Conseqüències de les 
guerres balcàniques 
1912-1914: 
• Albània, Macedònia i la 

Tràcia occidental 
alliberades. 

• Solament queda sota 
l’administració dels 
turcs la Tràcia oriental. 



Les exploracions de Domingo Badia 
–Ali Bey el Abasi–  1803-1805 

El retrocés dels otomans  
al nord d’Àfrica  

davant l’imperialisme 
europeu fins 1884/1885 



L’imperialisme francès: 
• 1798-1801 Napoleó 

intenta establir una 
colònia a Egipte: 
l’independentisme de 
Muhammad’Alí. 

• 1930 Napoleó III inicia la 
invasió efectiva d’Algèria. 

• Els Begs de Tunísia reben 
préstecs de França, la qual 
inicia una colonització 
econòmica i la declara 
protectorat el 1881. 
 

L’imperialisme britànic: 
• Illes: 1800 Malta i 1878 

Xipre. 
• L’afer Muhammad’Alí (1769-

1849): valí hereditari 1841. 
• 1864 Inauguració del canal 

de Suez; 1875 els britànics 
principals accionistes. 

• 1879 Egipte passa a ser un 
protectorat britànic. 

• 1882 Ocupació d'Egipte. 

   1884-1885 Conferència de Berlín 



Discurs de Jules Ferry davant la 
Cambra de París (1885) 

La política colonial s’imposa en primer lloc en les nacions que han de 
recórrer a ella o a l’emigració, bé perquè la seua població és pobra, bé 
perquè és excessiva. Però també s’imposa en les que tenen o bé 
superabundància de capitals o bé excedent de productes, aquesta és la 
forma moderna actual més estesa i més fecunda (...). Des d’aquest punt 
de vista, ho repetisc, la fundació d’una colònia és la creació d’un mercat 
(...). En el temps en què estem i amb la crisi que pateixen totes les 
indústries europees, la fundació d’una colònia és la creació d’una 
eixida. (...) Hi ha un segon punt que tembé he d’abordar: és el costat 
humanitari i civilitzador de la qüestió. Cal dir obertament que, en 
efecte, les races superiors tenen un dret respecte a les races inferiors, 
perquè hi ha un deure amb elles. Les races superiors tenen el deure de 
civilitzar les races. 



Discurs de C. Clemenceau davant la 
Cambra de París (1885) 

Races superiors, races inferiors! És fàcil dir-ho. Per la meua 
part, jo m’aparte d’aquesta opinió, especialment després 
d’haver vist els savis alemanys demostrar científicament que 
la francesa és una raça inferior a l’alemanya. No, no hi ha el 
dret de les anomenades nacions superiors sobre les nacions 
anomenades inferiors. La conquesta que vostè [J. Ferri] 
preconitza és l’abús, clar i ras, de la força que dóna la 
civilització científica sobre les civilitzacions primitives, per a 
apropiar-se de l’home, torturar-lo i esprémer-li tota la força 
que té, en benefici d’un pretès civilitzador. 



Joseph Chamberlain al capdavant del 
Ministeri de Colònies britànic, en 1895  
És la britànica la més gran de les races dominants que el món 
ha conegut i, per consegüent, el poder determinant en la 
història de la civilització universal. I no pot complir la seua 
missió, que és crear el progrés de la cultura humana, si no és 
per l’expansió de la dominació anglesa. L’esperit del país 
tindrà forces per a complir aquesta missió que ens ha 
imposat la Història i el nostre caràcter nacional. [...] L’imperi 
Britànic, fermament unit, juntament amb els Estats Units han 
d’assegurar la pau del món i assumir la pesada 
responsabilitat d’educar per a la civilització als pobles 
retardats. 



Acord de 1904 entre els socis de l’Entente 
Cordial sobre zones d’influència 

• El Marroc: al sud els 
francesos i al nord els 
espanyols. 

• 1905 Primera crisi del 
Marroc francoalemanya: 
1906 Conferència a 
Algesires. 

• 1911 Segona crisi del 
Marroc francoalemanya: 
1912 Tractat de Fes... 

• Egipte: els britànics 
 

Guerra italo-turca (1911-12): 
• Itàlia: Líbia 1911 i les illes 

del Dodecanès 1912 
 

• Protectorats francès i 
espanyol al Marroc 
(protectorat internacional 
a Tànger) 
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