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Становище 

за представената от Искрен Иванов дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ по специалността „Политически науки“ 

 

Представена е дисертация на тема „Заплахите на глобалния тероризъм и 

външната политика на САЩ след 9/11/2001“, която е разработена на 194 страници 

(около 240 стандартни), съдържа увод, три глави на изложението, заключение, списък 

на използваната литература и приложения. Като цяло текстът, неговата подредба, 

стилът на изложението, цитатите под линия спазват утвърдените академични стандарти 

за такъв вид интелектуален труд. 

Дисертацията си поставя като основна цел (още в увода) „да анализира начина, 

по който заплахите на глобалния тероризъм определят американските 

външнополитически доктрини след 9/11/2001“. Всъщност става дума за опит на повече 

или по-малко детайлен системно-функционален анализ на външнополитическия процес 

на САЩ на примера на няколко важни събития от протичащата след 2001 г. „война 

срещу тероризма“. Макар и не експлицитно, основната задача на представената 

дисертация е да направи системно-функционален модел на влиянието на съвременния 

глобален тероризъм върху американската външна политика, разбирана като система от 

концепции, вземане на решения, избор на средства и тяхното прилагане. 

Несъмнено поставената задача е много амбициозна и изисква многопластово 

конструиране на изследователския обект. Избраният подход, който е заявен 

неколкократно в текста, е този на „сблъсъка на цивилизациите“ по Самюел 

Хънтингтън. А избраната гледна точка на анализа е изцяло в рамките на политическия 

реализъм (най-вече Ханс Моргентау), макар и модифициран с оглед на някои по-нови 

развития на теоретичните разбирания на тази класическа за САЩ школа. В 

изследването, именно защото е опит за системно-функционален анализ, са 

мобилизирани и теориите на системния подход на изследователи главно от 1960-те 

години като Ричард Снайдер и Джордж Моделски.  

Изследването е конструирано в три глави – три свързани тематични полета. 

Първото е по темата за американските външнополитически доктрини и тяхната 

еволюция след 2001 г. Тук авторът конструира теоретичен модел на процеса на 

създаване и обновление на външнополитическата доктрина като функционално 

взаимодействие на три равнища: международната система (или външнополитическата 

рамка според избраната терминология), външнополитическата философия на 

американските елити и по-конкретното външнополитическо целеполагане. Тук авторът 

защитава тезата, че запазването на американското лидерство, т.е. на еднополюсната 

международна система, е постоянен приоритет (цел) на външната политика на САЩ 

след 2001 г. независимо от партийния цвят на двете президентски администрации на 

Буш мл. и на Обама. Както и че убедеността в американската мисия, свързана с 

развитието на демокрацията в света и наказването не само на терористите, но и на 
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правителствата, които ги подкрепят, е основен принцип на външнополитическата 

доктрина на САЩ. Трябва да се отбележи, че авторът формулира и една теза, която 

вече е на път да се сбъдне, когато отбелязва, че „в списъка на САЩ остават още 

няколко държави-разбойнички: Сирия, Северна Корея и Иран“ и че „остава отворен 

въпросът – ще има ли нов предварителен удар срещу враговете на САЩ“.  

Второто тематично поле е глобалният тероризъм след 2001 г. Тук авторът 

разсъждава за това, какво е новото в международния тероризъм в сравнение с 

предшестващите образци, защо става дума за глобална заплаха и какъв е 

преобладаващия идеологически облик (всъщност според автора единствено валиден) на 

новия тероризъм. Според автора новият глобален тероризъм е ислямистки и заплахата 

от него е в контекста на предвижданата от Хънтингтън колизия на западната 

християнска цивилизация с източната ислямска цивилизация като основна ос на 

международното противопоставяне през следващите десетилетия. В тази част от 

дисертацията авторът прави сравнително сполучлив опит за оригинално дефиниране на 

понятието за глобален тероризъм, като същевременно коректно обобщава 

съществуващите вече в литературата дефиниции: „глобалният тероризъм е 

антисистемна заплаха за международната среда, която се изразява в самоволни и 

предумишлени актове на насилие с политическа, идеологическа и религиозна цел, 

осъществявани от субекти на международните отношения с недържавен характер, 

които със средствата на насилието и страха нанасят поражения и разрушения върху 

други субекти в международната система“. 

Третото поле на изследването е анализ на казуса с последната война в Ирак и на 

процеса на вземане на решения в тази връзка. Тук оригиналното е опитът да се 

представи системно-функционален модел на процеса на вземане на решения в 

ръководството на САЩ. Макар да става дума за един много опростен модел, без да се 

разграничават подробно участниците в процеса (те са сведени то президента и неговите 

близки сътрудници, т.е. до командния център), моделът спазва изискванията на 

системния подход и използва адекватно и подходящо неговата лексика.  

Темата, макар и актуална и частично разработвана по други поводи, несъмнено е 

трудна именно заради намерението да се разгледа от гледна точка на един системен 

процес. Търси се връзката между новия глобален тероризъм и неговите проявление и 

американската външна политика, като авторът обосновава заключението, че именно 

тероризмът води до промени във външнополитическото поведение на САЩ, а не 

обратното. Това твърдение веднага го въвлича в един протичащ през последните почти 

петнадесет години спор, който се води включително и сред американската академична 

общност. 

Изобщо изследването е изцяло в парадигмата на философския позивитизъм – 

реалността е независима от разбираните ни за нея, включително такава социална 

реалност като международните отношения. В този смисъл категории като национален 

интерес, глобален тероризъм, свободен свят, държави-разбойнички са само израз на 

една осезаема реалност, а не социално-конструирани представи и идентичности. Този 
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подход подтиква автора за заема категорични позиции по проблеми, които 

продължават да бъдат обект на остри дискусии в изследователските среди. Това би 

било сметнато за интелектуална смелост, ако се позоваваше по-детайлно и по-

аналитично на тези дискусии. Често обаче тези категорични позиции показват повече 

ценностен политически избор, отколкото заемане на страна в един спор на различни 

парадигми. Така например авторът обосновава съществуването днес на три блока в 

международната политика: блока на антитероризма, блока на тероризма и на блока на 

незаинтересованите. Макар да става дума за друга епоха, това много напомня на 

терминология от времето на Студената война, когато също имаше три блока: Запад, 

Изток и на необвързаните, като използваните за запада и изтока квалификации 

зависеше от заеманите позиции („свободен свят“ или „света на мира, демокрацията и 

социализма“). 

Бих искал да изтъкна няколко принципни несъгласия с някои от тезите на 

автора. 

На първо място с твърдението му, че „на 9/11/2001 тероризмът навлиза в нов 

етап на развитие. Той придобива нова, глобална идентичност; движен е от 

трансграничните терористични движения и мрежи, изповядва радикален ислям и се 

финансира частично с постъпления от глобалната нелегална икономика, трансфер на 

дрога и оръжие, пране на пари“. Обобщението, че глобалният тероризъм „изповядва 

радикален ислям“ е пресилено, но най-вече защото остава необяснено извън цитираната 

теза на Хънтингтън, която е използвана съвършено безкритично. Авторът също така 

заявява: „Подходът, избран за извършването на този анализ се базира на теорията на 

Самюъл Хънтингтън за „сблъсъка на цивилизациите“. Изборът на този подход не е 

случаен и се дължи на очертаващото се противопоставяне между радикалния ислям в 

лицето на глобалния тероризъм и християнската ос в лицето на държавите, 

изправили се пред неговите заплахи“. Идентифицирането на тероризма изключително 

като ислямски е политическа стратегия, която не е безобидна и в никакъв случай не е 

плод на аналитичен процес. 

На второ място не приемам определени квалификации на исляма като синоним 

на терористична заплаха. Авторът пише: „В обобщение, става ясно, че в системата на 

международните отношения след 9/11 се оформят три линии на противопоставяне. 

Най-очевидната от тях е линията между Запада и исляма.“ Или още: „Основната цел 

на джихада е в дългосрочен план да се ислямизира целия свят като той е дълг на всеки 

мюсюлманин. Прилагането на джихада се осъществява чрез убиването на неверници – 

такива, които не изповядват исляма.“ Такова твърдение не отговаря на истината и не 

се споделя от специалистите по ислямска религия, философия и култура. В същия дух е 

и невярното твърдение, че „движението на Мюсюлманските братя е ислямска 

терористична фундаменталистка организация с глобален характер, която 

функционира на територията на над 70 държави под различни имена“. Става дума за 

организация с дълга история, но чиито последователи в различните страни в никакъв 

случай не са всичките привърженици на тероризма. 



4 

 

На трето място съм скептичен за разграничаването на доктрините на Буш мл. и 

на Обама като разграничаване между един класически реализъм и един неореализъм. 

Всъщност за неореализъм се говори след публикуването през 1979 г.на книгата на 

Кенет Уолц „Теория на международната политика“, където той едновременно 

преосмисля реализма на Моргентау и го обновява. Този „неореализъм“ остава водеща 

теоретична парадигма почти до общото оспорване на позитивисткия подход от 

социалния конструктивизъм (като този на Александер Вендт). 

На четвърто място, мисля че авторът необосновано подценява изключително 

авторитетната академична критика на стремежите към хегемония на САЩ. Той 

отбелязва: „Третата концепция, която фигурира в американската външна политика след 

9/11/2001 година е концепцията за глобално лидерство на САЩ. Тук трябва да 

направим уточнението, че много често тази концепция бива погрешно интерпретирана 

като стремеж на Америка към установяване на „милитаристичен хегемонизъм“. Тази 

„погрешна интерпретация“ често излиза под перото на много видни теоретици в САЩ. 

Бих отбелязал като неудачно общото структуриране на работата, което често 

води до повторение на проблематиката в частите на отделните глави. Уводът е твърде 

кратък, неудачно е обособяването в него с голямо подзаглавие на „Основни цели и 

задачи на дисертацията“. Заключението също е неочаквано кратко и всъщност не казва, 

как изследването е постигнало отговора на основния си изследователски въпрос. 

Има някои неприятни исторически неточности като тази, че „руският цар 

Николай II свиква в Хага Конференция“ (става дума за 1899 г.), или че „намесата на 

президента Теодор Рузвелт в Алжирската (вместо Алхесираската) конференция, в която 

САЩ играят ролята на арбитър между Германия и Франция за съдбата на отвоювания 

от турците Мароко (което никога не е било в Османската империя)“ (става сума за 1906 

г.) 

В дигиталния вариант на работата се натъкнах и на множество буквени грешки. 

Библиографията на изследването се основава на 11 заглавия на български език, 

както и на 67 заглавия на английски и френски (макар тези на френски език почти да не 

се забелязват сред цитатите в текста). Към този списък следва да се добавят и 44 

интернет-адреса, като те са описани именно като адреси, а липсва информация за името 

на сайта или на източника. 

За да се оцени успеха на представеното дисертационно изследване е необходимо 

да се съпостави направеното със заявените цели, но и да се оценят собствените му 

приноси. В автореферата те не са обособени, както се очаква, но все пак има текст, 

който се отнася до изследователските намерения:  

„Настоящото дисертационно изследване систематизира американските 

външнополитически доктрини, възникнали след 9/11/2001 година. Нашият теоретичен 

модел интегрира тези доктрини в контекста на философията на външната политика 

на САЩ.  
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На следващо място дисертацията проследява възникването и формирането на 

новия глобален тероризъм; неговите идеологически измерения. Тук се анализират и 

методите и инструментите на трансграничните терористични мрежи.  

Не на последно място, дисертацията въвежда и теоретичен модел, основаващ 

се на модела на вземане на решения в американската външна политика. Това 

изследване анализира връзката между две променливи: американската външна 

политика (зависима променлива) и глобалният тероризъм (независима променлива). 

Теоретичният модел е илюстриран чрез казус - войната в Ирак от 2003.“ 

Смятам, че въпреки очевидните слабости на работата, така заявените 

изследователски цели са постигнати. 

В заключение смятам, че представената дисертация постига основните критерии 

за такъв род текст и може да бъде успешно защитена като основание за придобиването 

на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „политически 

науки“. 

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н. 


