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תקציר הקורס:
הקורס יעסוק בקהילות אירופיות באפריקה הפרוטו-קולוניאלית והקולוניאלית ,מהמחצית
הראשונה של המאה ה 19-ועד למלחמות העולם .בקורס יינתן דגש למבנה המגדרי
והמעמדי של קהילות אלו ) בהן היה לעתים קרובות רוב לגברים בני מעמד-הביניים( וכיצד
מבנה זה השפיע על התהוות המפגש הקולוניאלי .בפרט ,הקורס יתמקד בתהליך התגבשותן
ההדרגתית של פרקטיקות שליטה אירופיות באפריקה ,מהיררכיה במקומות עבודה ועד
לתכנון עירוני שהתבסס על הפרדה גזעית .בכלל זאת ,יינתן בקורס דגש לשימוש באלימות
– הן של אירופים כלפי אפריקנים ,והן בתוך הקהילות האירופיות – כחוויה מכוננת במפגש
הקולוניאלי ,אשר השפיעה על תפיסותיהם )המשתנות( של אירופים בנוגע ל'תפקידיהם'
באפריקה .הקורס יציג כי ההיסטוריה של הקהילות האירופיות באפריקה אינה אחידה אלא
מורכבת מסיפורים שונים של 'קולוניאליזמים' ,וכי לקהילות אירופיות אלו הייתה השפעה
רבה ומתמשכת על עיצובו של המפגש הקולוניאלי ומורשתו.
חובות הקורס:
המטלות יפורסמו ויוגשו דרך אתר המודל של הקורס.
 .1מטלת קריאה )היקף :עמוד( –  .20%המטלה תינתן לאחר שיעור .7
 .2מטלה מסכמת )היקף :שלושה עמודים( –  .80%המטלה תינתן בתום הקורס.
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