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  חברה ומשטרים פוליטיים באפריקה, מדינה

 71-529-01  
 ר  ולדימיר  חנין''       ד :מרצה

 
  : מטרת הקורס

הדיון .  ניתוח הזוויות העיקריות בהתפתחות הסוציאלית והפוליטית של המדינות האפריקאיות בנות זמננו
הדבר כולל את חלוקת הכח . הפוליטיקה והחברה, מתמקד במקורות השונים של הממשל האפריקאי המודרני

  את השפעת הממשל הקולוניאלי הארופאי ;) קולוניאליים-פרה (והמבנה החברתי האפריקאיים המסורתיים 
" מודרנים"ו) מקומיים" (מסורתיים"ואת ההסתגלות והשילוב ההדדיים בין מוסדות ומבנים ; ומדיניות

  .בסוף התקופה הקולוניאלית ולאחריה) שנלקחו מין המערב(
 גרסה:  תוצאות השילוב הזה מייצגות מגון רחב של משטרים פוליטיים במדיניות אפריקה המודרנית

צבאיים או , מערביים- פרוםאוטוריטאריי משטרים ;בסגנון ארופאי" דמוקרטיה ליברלית"אפריקאית של 
 . חריםוא, והשני,  משטרים פופוליסטיים מן הדור הראשון-" על מפלגתיים"מפלגתיים -משטרים חד

נכשלה במלוי הציפיות , מדוע אפריקה למרות הפוטנציאל הגדול שבה: השאלה המרכזית בקורס זה היא
מהם הגורמים שהובילו את החברות באפריקה ?  חברתית וכלכלית, הפוסט קולוניאליות להתפתחות פוליטית

 ?למשברים מתמשכים והביאו להתפוררות מוחלטת של המדינה באפריקה
 מסורתית -מתכוון הקורס לדון בהיבטים שונים של היחסים בין החברה הנאו,  שאלה זוכדי לענות על
 בשינויים ;ומקומיות,   בהתפתחותן של אליטות לאומיות אזוריות;קולוניאלית באפריקה-והמדינה הנאו

פרלמנטים , מפלגות פוליטיות (;שהכניסה הסביבה האפריקאית במוסדותיה של החברה האזרחית המערבית
וההתאמות שהיא משנה בהן לסביבה ...) 'פקידות בשרות ציבורי ומערכות חוקים וכד, חירות שלטוניותוב

 .המדינית והתרבותית האפריקאית, החברתית
תוך ,  והאנטומיה של המאבקים הפוליטיים באפריקהחהכובנוסף לכך יעסוק הקורס בניתוח של מנגנוני 

 בהשפעת האתניות על הממשל והפוליטיקה במדינות ;יטיתהתמקדות בטיפוסים השונים של המנהיגות הפול
והתפקוד שהם ממלאים בפוליטיקה ובחברה ..) 'מפיה וכו, קלאנים( בלתי פורמלים  חכו במבני ;האפריקאיות
 ... ' וכוובירוקרטיתשחיתות פוליטית , קליאנטליזם פוליטי ואתני: כמו למשל, האפריקאית

יתוח באפריקה תוך שימת דגש על המדיניות הכלכלית ועל הכלכלה הקורס יבחן אסטרטגיות של פ, לבסוף
 .הפוליטית של חלוקת המשאבים
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