
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה           

 המחלקה להיסטוריה כללית

 התכנית ללימודי אפריקה

 ח"עתש 

 

 

 שם הקורס: פריז דקאר: שליטה קולוניאלית ומפגשים תרבותיים בסנגל

 רות ג'יניאו פרופ'המרצה: שם 

 בניין דילר 306חדר 

 )בתיאום מראש בלבד( 12-11 בשעת קבלה: יום 

 ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

 חובות הקורס:

 השתתפות פעילה נוכחות ו .1

. התגובה הגשת תגובות במודל לשלושה מבין המאמרים מהסילבוס המסומנים בכוכבית .2

צריכה לכלול את הטיעון המרכזי במאמר וכל רעיון, שאלה או ביקורת שהמאמר עורר 

 (30%) אצלכם/ן 

ביוני. התגובה צריכה להתייחס לאופן שבו מבקר  4 -הגשת תגובה במודל לסרט שיוקרן ב .3

יוצר הסרט אוסמאן סמבן את החברה הסנגלית העכשווית. ניתן להתייחס לנקודות נוספות 

 (10%חירתכם/ן. )לפי ב

 (60%מטלה מסכמת ) .4

מצאו קישורים בספר  חתיכות העץ הקטנות של אלוהיםקראו את ספרו של אוסמאן סמבן 

 וענו על השאלות הבאות: לאירועים היסטוריים עליהם למדנו במהלך הקורס

 ו בקורס משתקפים בספר ובאיזה אופן? נאלו מן הנושאים עליהם למד 

את שביתת הרכבות ומהם ההבדלים העיקריים בין תיאור זה לבין האופן  כיצד מתאר סמבן

  קולוניזציה בסנגל? -בו למדנו על תהליך הדה

יש להשתמש בהפניות לספר  12פונט  )היקף העבודה עד עשרה עמודים ברווח כפול

 (הרלוונטיים מהסילבוס ולמאמרים

 תכנית הקורס

5.3.18 

 אין שיעור

 



12.3.18 

 שיעור מבוא

Eric S. Ross, Culture and Customs of Senegal, "Introduction", 1-30 

 

19.3.18 

 ממלכות קדם קולוניאליות וראשית השלטון הקולוניאלי הצרפתי

James Searing, "No Kings, No Lords, No Slaves: Ethnicity and Religion, among the Sereer-

Safèn of Western Bawol, 1700-1914", Journal of African History, 43:3 (2002), 407-429 

 

26.3.18  

 מוזיקה והיסטוריה בסנגל

Fiona Mcloughlin, "Islam and Popular Music in Senegal: The Emergence of a 'New 

Tradition'", Journal of the International African Institute, 67:4 (1997), 560-581 

9.4.18 

 

 אזרחים, נתינים ובני תערובת בסנגל

Hilary Jones, "Rethinking Politics in the Colony: The Métis of Senegal and Urban Politics in 

the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries", Journal of African History, 53:3 (2012), 

325-344. 

 

 

16.4.18 

 נגלהצרפתים והאסלאם בס

David Robinson, "The Murids: Surveillance and Collaboration", Journal of African History, 

40:2 (1999), 193-213 

 

23.4.18 

 "משימה מתרבתת" וגזענות

Kelly Duke Brown, "'The Color of the Pupils: Schooling and Race in Senegal's Cities, 1900-

1910", Journal of African History, 52:3 (2011), 299-319 



 

30.4.18 

 מלחמת העולם הראשונה

רות ג'יניאו, "להילחם את מלחמתם של אחרים: חיילים אפריקאים בצבא צרפת במלחמת העולם 

 . 62-35)תשע"ד(,  33, היסטוריההראשונה", 

 

7.5.18 

 אידיאולוגיות של אליטות בסנגל

Michael Lambert, "From Citizenship to Negritude: 'Making a Difference' in Elite Ideologies of 
Colonized Francophone West Africa", Comparative Studies in Society and History, 35:2 
(1993), 239-262. 

 

14.5.18 

 שמירה על הסדר הקולוניאלי בין המלחמות

Kathleen A. Keller, "Political Surveillance and Colonial Urban Rule: Suspicious Politics and 

Urban Space in Dakar, Senegal", 1918-1939", French Historical Studies, 35:4 (2012), 727-749. 

 

21.5.18 

 מלחמת העולם השנייה בסנגל

 שבר: מערב אפריקה תחת שלטון וישי"רות ג'יניאו, "האסלאם האפריקאי בשעת מ

 

28.5.18 

 הקולוניאליזם הצרפתי בסנגל לאחר מלחמת העולם השנייה

Frederick Cooper, "'Our Strike': Equality, Anticolonial Politics and the 1947-48 Railway Strike 

in French West Africa", Journal of African History, 37:1 (1996), 81-118 

 

4.6.18 

  הקרנת סרט

11.6.18 

 המעבר לעצמאות והשנים הראשונות 



Alexander Keese, "First Lessons in Neo-Colonialism: The Personalization of Relations 

between African Politicians and French Officials in sub-Saharan Africa, 1956-1966", 35:4 

(2007), 593-613. 

 

18.6.18 

 סנגל לאחר העצמאות 

 לחפש מאמר על מרד הסטודנטים


