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הקורס עוסק בהפצתה ויישומה של האידיאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית במרחב האפריקאי לאורך שנות
השבעים והשמונים של המאה הקודמת .כתוצאה מתחושת ההחמצה שממנה סבל הסוציאליזם האפריקאי
בשנות השישים ,וכתגובה להצלחה שהשיגו תנועות מהפכניות מסוימות ,המרקסיזם-לניניזם הפך להיות
האידיאולוגיה הדומיננטית בכמה ממדינות אפריקה .הקורס מתמקד בעיקר במקרים של אנגולה ,מוזמביק
ואתיופיה ,ובוחן את הגורמים אשר השפיעו על האוריינטציה הפוליטית של כל אחד מהמדינות הללו באותה
תקופה .הקורס משלב מבטים של היסטוריה אינטלקטואלית יחד עם מבטים הנובעים מההיסטוריה הפוליטית
כדי להבין את התהליכים שעברו מדינות אלו בשנים שמעסיקים אותנו.
הרכב הציון:
 80%מבחן בית.
 20%השתתפות פעילה.
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