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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 eco-
nomic 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 enti-
ties, 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 transna-
tional 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:
נוכחות חובה – היעדרות מעל למכסה המותרת משמעה ציון נכשל בקורס.1.

נוכחות והשתתפות פעילה ומבוססת על הקריאה: 20%
2. הגשת 4 מטלות של 3-4 עמודים (2 מטלות סמסטר א׳ ו2 מטךות בסמסטר ב׳)

- כל אחת  20% מהציון 

שימו לב: לא תינתן הארכה להגשת מטלות באיחור.  כל יום איחור בהגשה, יירדו 5 נקודות 
מהציון.

 השימוש בלפטופים וטלפונים בכיתה אסור בהחלט.  סטודנטים מתבקשים לשים מכשירים 
בתיקים במהלך כל השיעור.

מהלך הקורס ותוכן המפגשים – ייתכנו שינויים בביבליוגרפיה:

מבוא לקורס: מילות מפתח והבניית ידע בלימודי אפריקה 29.10
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פוליטיקה : מדינות, משטרים, מנהיגות ואידיולוגיה בעידן הפוסט קולוניאלי

5.11   דה-קולוניזציה (?) ולאומיות באפריקה אחרי מלחמת העולם השניה
Thomas M, Moore B, Butler L J. Crises of Empire. Decolonization and Europe’s Imperial 
States, 1918-1975, London, Hodder Education. “Conclusion”.

המדינות בהקמה - גבולות, משאבים, ושייכות 12.11
Englebert, P. and Dunn, K. “The Evolution of African States,” in: Englebert and Dunn, In-
side African Politics (London: Lynne Rienner, 2013).

Herbst, Jeffrey. States and power in Africa: Comparative lessons in authority and control. 
Princeton  University Press, 2014. Introduction and Chapter 4.

O'Connell, James. "The inevitability of instability." The Journal of Modern African Studies 5, 
no. 2 (1967): 181-191.

19.11   מנהיגים ואידיולוגיה פוסט-קולוניאלים
Kwame Nkrumah, DR. KWAME NKRUMAH SPEAKS IN ADDIS ABABA IN 1963 
https://consciencism.wordpress.com/history/dr-kwame-nkrumah-speaks-in-addis-ababa-in-
1963/

Julius Nyerere, selected readings,  in Freedom and Unity , Oxford University Press.   

Kenneth Kaunda, A Humanist in Africa, (London: Longmans, 1966) p. 19-38.

Leopold Senghor, Negritude and African Socialism, in the African Philosophy Reader, eds. 
P.H. Coetzee and A.P.J. Roux, London : Routledge, 1998.

Gordon and Gordon, Understanding Contemporary African Politics 
(London: Lynne Rienner, 2013), 73-86.

“Thomas Sankara Speaks” :26.11  סרט בכיתה

מישול ומשברים בעידן הפוסט-קולוניאלי 3.12

Englebert, P. and Dunn, K. “The Practice of Power,” and “The Increasing Range of 
Regimes,” in: Englebert and Dunn, Inside African Politics (London: Lynne Rienner, 2013).

10.12   תהליכי דמוקרטיזציה 

E. Gyimah Boadi, ”Africa‘s Waning Democratic Commitment,“ Journal of Democracy, 26:1 
(2015), 101-113.

“The Democrats” :17.12.  הקרנת הסרט

הגשה מטלה 1

כלכלה
24.12  מתיאוריה למדיניות של של פיתוח



Ziai, A. (2013) 'The discourse of 'development' and why it should be abandoned'. Devel-
opment in Practice 23(1): 123‐126. (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/
10.1080/09614524.2013.752792)

31.12  משברים כלכליים והפוליטיקה של סיוע בין-לאומי
Englebert, P. and Dunn, K. “The Economic Dimensions of African Politics,” in: Englebert 
and Dunn, Inside African Politics (London: Lynne Rienner, 2013) 227-255.

7.1  כנס: האפטרלייפ של פיתוח: פרטים בהמשך

המאבק נגד עוני 14.1
Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. Poor economics: A radical rethinking of the way to 
fight global poverty. Public Affairs, 2011.  selected chapters.

 “When China Met Africa21.1  סרט בכיתה: ״

31.1 מטלה 2 הגשה

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09614524.2013.752792
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09614524.2013.752792

