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سوزان  ةفي رواي منظور ما بعد اإلستعمار القوة االجتماعية والقوة السياسية من تقوم هذه األطروحة بدراسة

( حيث 2012) زمن الخيول البيضاءرواية ابراهيم نصرهللا ( و 2010) الصباحات في جنين ابو الهوى 

 ستعمرةوكيف مرت عبر عدة قوى م كال الروايتينواقع القوى االجتماعية والسياسية في هذه الدراسة  صورت

توضح هذه الدراسة ايضا  .والتي حالت دون تمكين الفلسطيني من ممارسة حقوقه االجتماعية والسياسية

فرواية   اءت بها كل من روايتهما.كيف حقق كل من سوزان ابو الهوى وابراهيم نصرهللا الفكرة التي ج



ابوالهوى تعد رسالة للغرب حيث انها تسلط الضوء على االضهاد الذي مارسته ثالث قوى استعمارية مختلفة 

ثم تسلط الضوء ايضا على العنف واالرهاب الممنهج الذي يمارسه المستعمر االسرائلي بحق الشعب 

ة اة الفلسطيني من حيث وطنه وارضه وحياته االجتماعيالفلسطيني. تم تصويرها لالحتالل الى سرقة حي

والسياسية وحتى اسرته. وقد برع نصرهللا في تصوير واقع الحياة االجتماعية في فلسطين بشكل اعمق من 

ابو الهوى في ملهاة تثبت ان الفلسطيني لم يكن على دراية بما يحدث خارج ارضه النشغاله في امور عدة 

رته، فهذه الركائز الثالث هي التي كانت تشغل حياة الفلسطيني. تؤرخ رواية نصر كحبه لخيله وارضه واس

هللا حياة الفلسطيني في ظل ما قبل االستعمارية وقبل نشأة الدول الحديثة الى وصول المستعمر والمحتل 

داية القرن ب الى ارضه. اما رواية ابو الهوى فقد كان التطور الزمني فيها اكبر النها اخذت منحنى اكبر حتى

الواحد والعشرين. تتبع الدراسة ايضا كيف ان القوة االجتماعية تطورت لتصبح قوة سياسية تقاوم المحتل 

كما تبين كيف سيؤول الصراع بين الفلسطيني والقوة االجتماعية والسياسية التي يواجهها خصوصا االسرائلي. 

ف بحق الشعب الفلسطيني من خالل مفاهيم ما مع المحتل الصهيوني الذي ما زال يمارس االضهاد والعن

بيعة القوة والتشييء وكيف وظفهما الكاتبان في تصوير طوالتهجين بعد االستعمار, كالصورة النمطية والتقليد 

االجتماعية والسياسية في كل من روايتهما. في النهاية تستنتج هذه االطروحة ان الوعي والتعليم هو ابرز 

لفرد واعيا او مغيبا اجتماعيا وسياسيا. كما تشير ان فهم الماضي يسهل استشراف االدوات التي تجعل ا

المستقبل وفهمه. كما انها تؤكد انه ال يمكن ان يكون هناك حل للموائمة بين قوة استعمارية وحشية عنصرية 

 تريد محو االخرى التي تحاول الحفاظ على حقها في الحياة على االقل. 
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