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El mapa polític després de la Segona 
Guerra Mundial 

• 1946/04/25-07/12 Conferència de París (EUA, 
URSS, Gran Bretanya i França). Objectiu: traçar 
el mapa polític d’Europa (van mantenir les 
fronteres de 1938 per a Bulgària, Romania, 
Hongria i Itàlia). 



Líbia: colònia italiana (1911-1940) 

• 1911. Giulio Cavotti primera bomba a Típoli. 
• 1912. Itàlia ja domina la Tripolitània i la Cirenaica. 
• 1922. El general Balbo inicia la unió de la Tripolitània a 

la Cirenaica: resistència dels beduins de Sidi Idris. 
• 1928-1932. El mariscal Badoglio trasllada la població: 

rebel·lions d’Omar Al-Mukhtar i de Sidi Idris (500.000 
morts: 1/5 part de la població): 1934 Líbia italiana. 

• 140.000 colons italians en les millors terres (1940). 
 



Omar Mukhtar  
(1858-16/09/1931) i 

Rodolfo Graziani 
Font: http://www.webislam.com/articulos/64573-
libia_centenario_de_una_ocupacion_19112011.html 

  

    Anthony Quinn     Oliver Reed 
Lion of the Desert (EUA, Regne Unit i Líbia, 
1980), amb Rod Steiger, Anthony Quinn, 
John Gielgud, Raf Vallone, Gastone 
Moschin, Oliver Reed, Irene Papas. 
Director: Moustapha Akkad.  

http://www.webislam.com/articulos/64573-libia_centenario_de_una_ocupacion_19112011.html
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Líbia: el procés de la independència 
(1940-1951) 

 
• 1940-43. Les tribus van combatre al costat dels aliats. 
• 1943. Ocupada per les tropes de França i la Gran 

Bretanya i restà sota l’administració d’aquests països. 
• 1945. Segona administració italiana. 
• 1949. Resolució de l’ONU sobre la independència. 
• 1951/12/24. Sidi Idris (dels sanusi) s’autoproclama rei 

de Líbia amb el suport dels EUA i la Gran Bretanya. 



Estats participants en la conferència de 
Bandung de 1955 

Les independències dels estats del Magrib: 1951/12/24 Líbia, 
1956/03/02 el Marroc, 1956/03/20 Tunísia, 1962/06/03 Algèria. 



Fragment d’un discurs de Jules Ferry 
davant el parlament francès el 1884  
Mantindrem a Tunísia aquesta situació de protectorat, de 

potència protectora, perquè té grans avantatges. Ens 
evitarà instal·lar-hi una administració francesa, és a dir, 
imposar a l’erari francès unes despeses considerables. 

Ens permetrà supervisar i governar sense assumir la 
responsabilitat de tots els detalls de l’administració, de 

tots els petits errors, de totes les petites friccions que 
puguen sorgir del contacte de dues civilitzacions 

diferents. Als nostres ulls, és una situació adequada, 
útil, que salvaguarda la dignitat del vençut, qüestió 

gens indiferent en un país musulmà, qüestió que té una 
gran importància en terra àrab. Salvaguardar la dignitat 

del vençut és consolidar la seguretat de la possessió. 



Tunísia (1): de colònia a part integrant de 
la Unió Francesa (1881-1946) 

• 1881. Tractat del Bardo: protectorat de França i el bei 
(comandant suprem de les tropes). 

• Nacionalisme: 1907 Joves Tunisians i 1920 Partit Destur 
(1934 trencament en dos del partit). 

• 1925. a metròpoli reprimeix els nacionalistes. 
• 1940-43. Tunísia dirigida per comissions italianes i al 

novembre 1942 els alemanys (Muḥamed X al-Munṣif). 
• 1943. Arribada de les tropes aliades al maig: administrador 

el general francès Juin, que depèn del Comité d’Alger, i 
Mohamed XI al-Amine el nou bei, Lamine Bei. 

• 1946. Tunísia part de la Unió Francesa. 
 

 Segell de 1955  
de Lamine Bei 



Tunísia (2):  
el procés de la 
independència 
(1946-1956/63) 

• 1946 i 1952. Etapa de reformes econòmiques i fórmules 
intermèdies amb la participació del Partit Neo Destur en 
el govern colonial i creació de la Unió General Tunisenca 
del Treball (UGTT) en l’exili egipci. 

• 1951-55. Disturbis i repressió: l’autonomia del 1955. 
• 20 de març de 1956. La independència. Bourguiba 

president de l’Assemblea Nacional Constituent i 
Mohamed XI al-Amine, Lamine Bei primer ministre. 

• 25/07/1957. República de Habib Bourguiba. 
• 15/10/1963. França els retorna la base de Bizerta. 

Font: 
https://nawaat.org/portail/2011/02
/23/nayons-pas-la-memoire-courte/ 
 

Habib 
Bourguiba 
1903-2000 

https://nawaat.org/portail/2011/02/23/nayons-pas-la-memoire-courte/
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• Declaració i conveni hispanofrancès relatius al 
Marroc (París, 03/10/1904): va crear i repartir les 
zones d’influència espanyola i francesa al mateix 
temps que es garantia la integritat de l’Imperi del 
Marroc sota la sobirania del sultà. 

• Tractat de Fes entre França i el soldà del Marroc 
signat el 30/03/1912: naixement oficial del 
protectorat francès al Marroc. 

Bases diplomàtiques dels protectorats 
espanyol i francès del Marroc 





Traducció de l’article primer del 
Tractat de Fes de 1912 

• El govern de la República Francesa i Sa Majestat el sultà estan d'acord per 
a instituir al Marroc un nou règim que implica les reformes administratives, 
judicials, escolars, econòmiques, financeres i militars que el govern francès 
considere útil introduir en el territori marroquí. 

• Aquest règim salvaguardarà la situació religiosa, el respecte i el prestigi 
tradicional del Sultà, l'exercici de la religió musulmana i de les institucions 
religioses, especialment les de dret comú (habous), la qual cosa comportarà 
una reforma de l’estat marroquí (Maghzen chérifien). 

• El govern de la República Francesa es posarà d’acord amb el govern 
espanyol sobre els interessos d’aquest en la seua esfera d’influència 
geogràfica i les possessions territorials de la costa marroquina. 

• Així mateix, Tànger tindrà el caràcter especial que li ha estat reconegut i 
que en determinarà l’organització municipal. 



Comissari general de la República, 
commissaire général de la République 

• 1912-1925 Louis-Hubert Lyautey  1925-1929 Théodore Steeg  
• 1929-1933 Lucien Saint   1933-1936 Henri Ponsot  
• 1936 Marcel Peyrouton  1936-1943 Henri Noguès  
• 1943-1946 Gabriel Puaux   1946-1947 Eric Labonne  
• 1947-1951 Alphonse Juin   1951-1954 Augustin Guillaume  
• 1954-1955 Francis Lacoste  1955 Gilbert Grandval / Pierre 

Boyer de La Tour  
• 1955-1956 André-Louis Dubois  
 
 
Font: Daniel Rivet, Lyautey et l’institution du Protectorat français, Paris, L’Harmattan,1988, t. 3, p.345.  



Bases jurídiques del 
protectorat espanyol 

del Marroc 

• Conveni hispanofrancès 
d’establiment del protectorat 
espanyol signat el 27/11/1912 
amb un alt comissari i el jalifa  
(ratificat pel soldà del Marroc el 
14/05/1913): El Rif, Ifni i Tarfaya.  



Alts comissaris del protectorat espanyol 

• 1913  Felipe Alfau y Mendoza 1913 - 1915     José Marina Vega 
• 1915 - 1919  Francisco Gómez-Jordana  1919 - 1922     Dámaso Berenguer 
• 1922 - 1923  Ricardo Burguete  1923            Luis Silvela 
• 1923 - 1924  Luis Aizpuru  1924 - 1925     M. Primo de Rivera 
• 1925 - 1928  José Sanjurjo  1928 - 1931     F. Gómez-Jordana 
• 1931  José Sanjurjo  1931 - 1933     Luc. López Ferrer 
• 1933 - 1934  Juan Moles  1934 - 1936     Manuel Rico 
• 1936 Juan Moles (deposat pels colpistes):  Arturo Álvarez-Buylla (en funcions)/ 

Eduardo Sáenz de Buruaga / Francisco Franco   
• 1936 - 1937 Luis Orgaz   1937 - 1939     Juan Beigbeder 
• 1940 - 1941 Carlos Asensio Cabanillas 1941 - 1945     Luis Orgaz (segon mandat) 
• 1945 - 1951 José Enrique Varela  1951 - 1956 Rafael García Valiño 

 



Font: Villanova (Ería 66, 2005): p. 95. 

Organització territorial del protectorat espanyol 
al nord del Marroc en cabiles i territoris 



L’independentisme als protectorats del Marroc 

1912-1934 Campanya de pacificació. 
• 1921-1927 Guerra del Rif: 1921 Insurrecció d'Abd el-

Krim i 1925 Desembarcament hispano-francès 
d’Alhucemas. 

1934-1956: èxit de l’occidentalització (la mission 
civilisatrice). 
 



Independència del Marroc 

• Acords de 1956/03/07 (París) i 1956/04/07 
(Madrid): independència i abolició de l’estatut 
internacional de Tànger amb Muḥammad V 
del Marroc. 

• 1957 monarquia constitucional. 
• 1961 successió del seu fill Hassan. 
• 1975 Hassan II incorpora la colònia espanyola 

del Sàhara Occidental. 



Independència d’Algèria 1962 

• A Algèria la independència provoca una guerra 
contra França (1954-1962) que costa 30.000 
morts, pels acords d’Evian (1962) França va 
lliurar el país al Front d’Alliberament Nacional. 

• S’hi va produir l’èxode d’un milió d’europeus. 
 



Temes de reflexió: 

• 1. L’expansió de les llengües dels colonitzadors 
pels territoris colonitzats. 

• 2. L’assimilació de l’administració i els sistemes 
polítics europeus pels territoris colonitzats. 

• 3. La presència dels colonitzadors europeus i 
els turistes. 

• 4. La urbanització a la europea de les ciutats. 
• 5. El problema de les identitats. 
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