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Темата на дисертационния труд на Росен Василев Кукушев е беспорно актуална, 

дотолкова, че се доближава до областта на актуалната политика. Сравнително късото 

историческо отстояние, обаче, в никакъв случай не я прави неподходящ или

неправомерен обект на сериозно научно изследване. Нещо повече, тъкмо историческия 

подход позволява по-адекватното проникване в темата с цялата й сложност и нейното 

третиране в дълбочина. Определено може да се каже, че самата тема: “Политиката на 

Великобритания в региона на Близкия Изток през 90-те години на ХХ век и началото на 

ХХІ век”, е сполучливо избрана, формулирана и ограничена във съответни времеви 

рамки.

Докторантът Росен Кукушев е избрал да анализира основно близкоизточната 

политика на Великобритания в региона през един особено напрегнат и драматичен 

период – от времето непосредствено след Войната в Персийския залив, атентатите от 11 

септември и споразумението от Осло от 1993 г. до Войната срещу Ирак от страна на 

Съединените щати и Великобритания начело на коалицията на желаещите държави от 

“нова Европа”. Периодът съвпада и с основната част от премиерството Тони Блеър и 

управлението на неговото правителство на “новите лейбъристи”, дошли на власт с 

обновена партийна платформа, и се отличава със специфичния персонален отпечатък а 

върху външната политика и съответно на нейния близкоизточен аспект. 



Най-общо казано, комплексът от проблеми свързан с конфликтите в Близкия 

Изток след Втората световна война се смята за един от най-изследваните области в 

световната историография и е даже “свръхразработен”. Но дисертантът се е 

съсредоточил върху тема, която досега не е намирала адекватно третиране. 

Трудът е изграден върху широка документална база – официални британски 

правителствени и парламентарни докумунти, мятериали за политиката на Съединените 

щати, на Европейския съюз, на Държавата израел, изследвания на широк спектър от 

аналитични центрове (110 наброй). Дисертанът показва изключителна литературна 

осведоменост – използвани са 225 книги и статии, от български автори поставени на 

първо място в библиографията, но най-вече от британски, американски, германски, 

руски, израелски, арабски и друти, по различни аспекти на международни отношения 

свързани с Близкия Изток, както и от по-общ характер. Впечатляват и публикациите по 

темата на самия дисертант поместени в авторитетни чужди издания. 

Би могло да се очаква, обаче и един по-обстоен и критичен историографски 

преглед на основни направления и тези в интерпретациията на изследваната 

проблематика още в увода, за да изпъкне на собствения принос на дисертанта. Но той е 

предпочел да изрази своето отношение към поддържаните от различни автори тези на 

съответните места в хода на самото изложение. 

Комплексът от проблеми на близкоизточната политиката на Великобритания 

Росен Кукушев разглежда в контекста на цялостна система на международните 

отношения Втората световна война, с ударение върху периода след края на Студената 

война. 

Структурата на дисертационния труд е добре обмислена и хармонична, с почти 

еднакви пропорции в размера на трите глави. Не е проявено, обаче, особено 

въображение в тяхното формулиране. 

Първата глава “Политиката на Великобритания в региона на Близкия Изток 

(1948-1997 г.)”, има уводен характер и започва с очертаването на общата историческа 

картина в региона след Втората световна война, на британските позиции и интереси в 

него, и на общите англо-американски усилия за решаване на възникналите в резултат 

на антиколониалното движение и на арабския национализъм проблеми. Предложен е 

обстоен анализ на наследството британската външна политика от времето на 

изтеглянето на военните сили от региона до началото на непосредствено изследвания 

период. Като цяло тази политика не може да бъде оценена като успешна, както по 

отношение на някаква посредническа роля в конфликта между двете общности в 



подмандатна Палестина, така и формиране на система от стратегически съюзи, което е 

последица от упадъка на Великобритания като имперска сила и положението на 

младши партньор в “специалните отношения” със “свръхсилата” САЩ. Очертани са и 

основните характеристики на развитието на обществата и режимите в арабския свят, 

които са обект на британскиската външнополитическа стратегия. Определена промяна 

внася и присъединяването на Великобритания към процеса на евроинтеграцията 

(Европейска икономическа общност, 1973 г.) и съответното сътрудничество в областта 

на международните отношения и сигурността. По-специално внимание е отделено на 

консервативните кабинети на Маргарет Тачър и Джон Мейджър през 80-те и 90-те 

години, които следват една традиционна линия на външнополитически реализъм и на 

активна защита на националните интереси, балансирана в определена степен от 

“специалните отношения” със Съединените щати и европейския диалог, особено в 

условията на променените реалности след края на Студената война. 

С глава втора “Политиката на Обединеното кралство в региона на Близкия Изток 

(1997-2001 г.)” се пристъпва към анализа на основната тема на това изследване. През 

този период лейбъристите, спечелили общите парламентарни избори от 1 май 1997 г., с 

които е сложен край на 18-годишното надмощие на консерваторите, започват да 

разработват стратегията и моделите на своята външна политика, в частност по 

отношение на близкоизточния регион. Следваната от Тони Блеър през първия му 

мандат от 1997-2001 г. “нова политика” в Близкия Изток е представена като 

приложение на принципите на “либералния интернационализъм”. В градацията на 

външнополитически приоритети близкоизточното направление (заедно с азиатско-

африканското) заема трето по важност място след трансатлантическото и европейското. 

В провеждането на съответната политика се използва целия арсенал от традиционни 

инструменти – икономически, дипломатически, политически, военни, като заедно с 

това се прави се опит за ревизиране на външнополитическото наследство на Маргарет 

Тачър основано на традициите на политическия реализъм. 

Струва ми се, че може би поради някакъв респект към внушителните 

правителствени декларации и към авторитета на съответните политически фигури и 

изявени изследователи, дисертантът проявява на места готовност да приема официално 

прокламираните политики и принципи, както и някои техни тълкувания, доста 

неутрално, без проява на особено критично отношение (напр., тезите за т. нар. 

“либерален интернационализъм” в политиката на лейбъристкото правителство на Тони 

Блеър, за “отказа от националния егоизъм”, за “универсалните ценности на държавите и 



поемането на морални отговорности”, за “универсалните морални ценности”, за “10-те

основополагащи принципи при разрешаването на международните конфликти” на 

Блеър и прочие политическа реторика /с. 101-103, 109/. От друга страна пък, 

основателно се насочва вниманието върху обстоятелството, че самият британски модел 

на министър-председателско управление и тенденцията за определено надмощие на 

изпълнителната власт над другите, вземането на ключови външнополитически решения 

се определя «от едни или други интереси на кръгове около министър-председателя, а в 

крайна сметка е резултат от негови субективни решения и предпочитания» /с. 117/. 

Заслужава внимание, покрай другото, обективното като цяло представяне на политика 

на Израел в близкоизточния регион. 

В глава трета “Британската политика в Близкия Изток (2001-2003 г.)”се 

проследяват позициите и действията на правителството на Тони Блеър от времето на 

атентатите на 11 септември 2001 г., до войната срещу Ирак от 2003 г. Особено 

внимание е отделено на влиянието на неоконсервативните политически коментатори и 

експерти върху политиката на администрацията на Джордж У. Буш. Предложен е и 

сериозен анализ на радикалния ислямизъм, като проблем, с който се сблъсква западния 

свят, и по-специално англо-американския алианс, и на неговите тълкувания. Войната 

срещу режима на талибаните в Афганистан през 2001 г. (Операция “Трайна свобода”), 

продължена войната срещу Ирак (преобразувана от операция за ликвидиране на 

заплахата от оръжията за масово унищожение в “смяна на режима” на Саддам Хюсеин), 

са преди всичко съвместни англо-американски акции, гарнирани с коалиции от 

европейски държави. Успоредно с това се правят стъпки за разплитане на възела на 

арабско-израелския конфликт, най-вече с приемането на “Пътната карта” за Близкия 

Изток. Накрая е отделено място и за анализ на положението и позициите на 

мюсюлманските общности във Великобритания, тяхната идентичност и някои техни 

политически изяви. 

В заключението са очертани основните постижения на дисертационен труд, 

методологията на изследването (проблемно-хронологичен подход и системен анализ) и 

са сумирани основните изводи за британската външна политика по отношенние на 

Близкия Изток през разглеждания период, с нейните разпосочни тенденции, основно в 

съзвучие с действията на старшия партньор в “специалните отношения”, но и с 

определени нюанси.

Естествено е при такава тема вниманието да се концентрира върху съответните 

властови фигури и институции, които вземат решенията и осъществяват на практика 



външната политика. Но тяхната политика не би трябвало да се разглежда изолирано, 

тъй като те не действат във своеобразен социален вакуум, а са подложени на 

определени обществени влияния, настроенията и позициите на едни и други групи, 

които представляват и сериозен политически електорален фактор не са за подценяване. 

Тяхното влияние върху определянето на външнополитическия курс или реакциите 

спрямо него са останали донейде встрани от вниманието. От масовата преса е 

използван предимно “Гардиан”, може би поради неговата достъпност, и инцидентно 

един-два други английски и американски вестници. Не бих се съгласил с една, 

случайно може би, определение на Томас Хобс като средновековен политически 

мислител, доколкото той е ключова интелектуална фигура на ранната модерност /с. 

179/.

Не на последно място трябва да се отбележат качествата на дисертацията като 

литературен текст - написана е на ясен и образен език, без увлечения по академичния 

жаргон, към който прибягват някои автори, за придадат наукообразен характер на 

своите построения. От друга, обаче, е проявена на места излишна деликатност и 

използване на подчертано неутрални характеристики, говори се, например, за “арабско-

израелски въпрос”, докато всъщност става дума за хроничен конфликт, чието решаване 

е трудно прогнозируемо. 

Ориентирането на Росен Кукушев към сложната и деликатна тема е било 

несъмнено свързано с големи предизвикателства и трудности, но те са успешно 

преодолени от него под вещото научно ръководство на проф. дин Христина Мирчева. 

Дисертацията е образец на успешно и талантливо съчетаване на наративния и 

аналитичния момент, и притежава висока познавателна и научна стойност. Покрай 

непосредствената тема на изследването дисертантът е успял да представи в една или 

друга степен целия комплекс от външнополитически проблеми пред които са 

изправени британските правителства след Втората световна война и съответните техни 

реакции и действия.

Дисертационния труд Росен Кукушев е едно доста убедително доказатерство, че 

млади български учени могат да осъществяват изследвания равностойни на тези от

британски, американските и други изследователи, и да правят значими приноси в 

разработването на съответната проблематика.

Високите качества на дисертацията, проявената ерудиция и смелост да се 

разработва тема от такава трудна област, ми дават основание да пледирам с пълно 



убеждение пред почитаемото научно жури да бъде присъдена на Росен Василев 

Кукушев образователната и научна степен “доктор по история.

София, 18.03.2012 г.                                                                       /доц. д-р Румен Генов/


