אוניברסיטת בן גוריון
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
”פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית״
Politics and Society in Postcolonial Africa
סמסטר א' ,תש”פ
יום ג׳
Tuesday Fall Semester 2019-2020
10-12

מרצה :פרופ׳ לין שלר
Prof Lynn Schler
lynnsch@bgu.ac.il
עוזר הוראה :יבגני צ׳רפ
cherpye@bgu.ac.il
קורס זה יעניק לסטודנטים ראייה רחבה על התהליכים הפוליטיים ,החברתיים והכלכליים
שעיצבו את ההיסטוריה של אפריקה במהלך המחצית השניה של המאה ה .20-נאמץ גישה
תמטית וניתוח של מקרה בוחן כדי לבחון את ההתפתחות של ישויות פוליטיות ,מרחבים
חברתיים ,וכלכלות לאורך זמן .ננסה להבין תהליכים מקומיים לעומק אך בו זמנית נבחן את
השפעתם של אירועים ונסיבות לאומיים ,אזוריים וטרנס-לאומיים על ההתרחשויות המקומיות
באפריקה .נושאים שיעלו במהלך הקורס הם לאומיות ,פיתוח ,קונפליקטים כלכליים ופוליטיים,
מגדר ושינויים חברתיים ,תנועות דתיות ויוזמות תרבותיות.
This course will provide students with an overview of the major political, social and economic trends that have shaped African history in the second half of the twentieth century.
Using a thematic and case study approach, we will examine the evolution of political entities, social spaces, and economies over time. We will try to understand both deeply local
processes and the ways in which they are influenced by national, regional and transnational events and circumstance. Some of the themes to be covered will be nationalism,
economic development, ethnic and political conflicts, gender and social change, religious
movements and cultural innovations.
דרישות הקורס והרכב הציון:
 .1נוכחות חובה – היעדרות מעל למכסה המותרת משמעה ציון נכשל בקורס.
נוכחות והשתתפות פעילה ומבוססת על הקריאה20% :
 .2הגשת  4מטלות של  3-4עמודים ) 2מטלות סמסטר א׳ ו 2מטךות בסמסטר ב׳(
 כל אחת  20%מהציוןשימו לב :לא תינתן הארכה להגשת מטלות באיחור .כל יום איחור בהגשה ,יירדו  5נקודות
מהציון.
השימוש בלפטופים וטלפונים בכיתה אסור בהחלט .סטודנטים מתבקשים לשים מכשירים
בתיקים במהלך כל השיעור.
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