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 ?מהו קולוניאליזם –מבוא לקורס  -

 

 ודרכי ההשתלטות של המעצמות הקולוניאליות. המרוץ על אפריקה -

 

Winfried Baumgart, Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial 

Expansion, 1880-1914 (Oxford: Oxford University Press, 1982), 10-46.  

McGowan, Winston. “Fula Resistance to French Expansion into Fula Jallon, 1889-1896. 

Journal of  African History. Vol. 22, 1981, pp. 245-261. 

 

 מזרח אפריקהמערב ובמזרח בריטניה ב -

 

 11-50, ע"ע 5גליה צבר, צמיחת המדינות החדשות באפריקה, קניה, יחידה 

, צמיחת המדינות החדשות קולוניזציה באפריקה-קולוניאליזם ודהן ונורית השמשוני יפה, נעמי חז
  77-90, 39-44,  2-3באפריקה,יחידות 

 

 .צרפת במערב אפריקה -

, צמיחת המדינות החדשות קולוניזציה באפריקה-קולוניאליזם ודהנעמי חזן ונורית השמשוני יפה, 
 .93-106, 45-53, 2-3באפריקה, יחידות 

 

 והפורטוגלי הקולוניאליזם הבלגי -

Jean-Luc Vellut, “Belgium: The Single Colony Empire”, in: Robert Aldrich (ed.) The Age of 

Empires (London: Thames and Hudson, 2007), 220-237. 

 

 מדיניות קולוניאלית בנושא חינוך וצמיחתן של אליטות חדשות -

 

 166-156האירופי: אידיאולוגיה, מדיניות, התנגדות, רות ג'יניאו, הקולוניאליזם 

 

 של המעצמות הקולוניאליות באפריקה מדיניות כלכלית -

 

  148-131רות ג'יניאו, הקולוניאליזם האירופי: אידיאולוגיה, מדיניות, התנגדות, 



 

  קולוניזציה מהי?-דה -

Martin Shipway, Decolonization and Its Impact, Introduction, 1-16 

 "על האלימות"( –)פרק ראשון  43-106, מקוללים עלי אדמותפרנץ פאנון, 

Holbrook, Wendell P.  “British Propaganda and the Mobilization of the Gold Coast War 

Effort, 1939-1945. Journal of African History. Vol. 26, 1985. pp. 347-361. 

 
 הצרפתית קולוניזציה במערב אפריקה -דה -

 

 , ע"ע3, יחידה קולוניזציה באפריקה-קולוניאליזם ודהנעמי חזן, נורית השמשוני יפה ואלה קרן, 

253-236. 

 

 אפריקה ומזרח במערב של המושובות הבריטיות קולוניזציה -דה -

 

 , ע"ע3, יחידה קולוניזציה באפריקה-קולוניאליזם ודהנעמי חזן, נורית השמשוני יפה ואלה קרן, 

 236-213 . 

 

מבט השוואתי על תהליכי דה קולוניזציה דה קולוניזציה של המושבות הבלגיות והפורטוגליות  -
 ביבשת.

 

 

 

 


