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 Мартин Харих е роден през 1961 г. в Австрия. След завършване 

на висше образование придобива две магистърски специалности по 

направление «Социални науки и икономика». Дълги години работи в 

специални мисии по мироподдържане и мироналагане в различни 

страни и в различни организации, включително в Израел. От 2004 г. е 

докторант във Философския факултет на СУ «Св. Климент Охридски», 

където подготвя и представя за защита дисертационен труд на тема:. 

““Социално-психологическа основа за мирното разрешаване на 

Израелско-палестинския     конфликт“.    

Използването на подходящи средства и методи за търсенето и 

разкриването на относително инвариантни моменти в политико-

философската тематика и в историческия процес като “методологически 

трамплин“ за решаване на днешни теоретични и практически въпроси, е 

полезно не само за социалното познание, а и за политико-философската 

образованост. И обществено значимо, и научно оправдано е 

изследователите да търсят и предлагат на науката и на социалната 

практика подходящи евристични модели и методики (включително 

философско-политологически и културологични) за решаване на 

подобни социално-полезни задачи.  Тези констатации ми дават 



основания за извода, че с избора на подобна тематика М. Харих си 

създава добри предпоставки за научни и практико-приложни успехи в 

своя дисертационен труд, сред които ще посоча поне следните:.  

 Първо, М. Харих си поставя за цел да покаже чрез обработване на 

материал от няколко анкети в Израел, че при специализираното 

внимание върху двете страни на конфликта между израелци и 

палестинци може да се разкрие дали в резултат на основните ценности 

и вярвания самите те могат да повярват в постигането на мирно и 

стабилно бъдеще в този регион. Реализирането на подобна цел визира 

най-вече подпомагането на сътрудничеството и диалога като важни 

средства за промяна на нагласите и за насърчаване на хуманизма в 

тяхното ежедневно взаимодействие. В този смисъл може да се оцени 

полезността на резултатите от проведените изследвания сред участници 

в серия уъркшопи/семинари за да се идентифицират начините, по които 

съответните личности могат да използват опрощаването като средство 

за мирно решение на израелско-палестинския конфликт..  

 М. Харих с основание смята, че силното гражданско общество е 

основен стратегически елемент в процеса на изграждането (в случая и 

на налагането) на мира. В този пункт той вижда и силата на своята 

дисертационна разработка, тъй като според него е нужно съответните 

политици и държавници да познават и подкрепят усилията за мир в този 

конфликтен регион, но най-вече да предоставят рамката и да създават 

плодородна почва за продължителен мир между палестинци и израелци. 

 Второ, конкретния анализ на изследваната проблематика изисква 

и кратък геополитически и исторически екскурс на проблема за 

конфликта между Израел и Палестина, както и за крайно опасната за 

света ситуация в този регион. Защото конфликтът обхваща освен 

еврейското и арабското население в Палестина и техните защитници в 

международната общност, които поддържат една от двете страни по 

различни политически, религиозни и социални причини. 

На М. Харих се налага да посочи някои основни жалони (в 

последните 25-30 години) от историята на израело-палестинския 

конфликт. Става дума не толкова за дейността на Ясер Арафат, колкото 

за ситуацията след неговата смърт, когато настъпва нова ера в 



израелско-палестинските отношения. В случая той визира дейността на 

Махмуд Абас и особено на Организация «Хамас», която след изборите 

от януари 2006 г. формира палестинското «Правителство на 

единството»., което включва и Организация «Фатах». 

Новото палестинско правителство бойкотира «Квартета по 

Близкия изток» (САЩ, Русия, Ес и ООН), които обявяват бойкот на 

воденото от Хамас правителство докато то не признае Израел и не 

сложи край на насилието. Това, от своя страна, предизвиква колапс на 

палестинската власт (2007 г.), което пък води до създаването на две 

(отделни) правителства в Газа и Западния бряг. Тази ситуация дава 

основание на някои автори да твърдят, че поради големите и 

необратими разлики между Израел и Палестина мирното решение на 

конфликта между тях е предварително осъдено и е невероятно. 

Трето, като има предвид и тези твърдения, М. Харих си поставя за 

задача да разбере и посочи основните моменти в противоречията между 

двете стнани в конфликта, за да идентифицира общата основа и 

възможности за компромис, които често не се забелязват, а най-вече се 

пропускат. Целта е да се разкрият и решат фундаменталните 

противоречия между Израел и Палестина, които да изключват пълното 

разрушаване на една от двете страни в този конфликт. Един от 

факторите за подобно решение, смята М. Харих, е освен на 

дипломатическо или на ниво на Сдружения с нестопанска цел, да  се 

слезе и до личностно (или етническо) ниво. 

 Четвърто, полезно е включването в неговата хипотеза на идеята 

за по-високата корелация на трите личностни предсказващи фактора – 

надежда, опрощение и авторитет – от съответните демографски 

биоданни, заложени в атитюдните скали за измерване нагласите на 

оптимизма за мирно решение на конфликта. С основание М. Харис 

очаква израелец или палестинец с висок резултат по предсказващи 

фактори като «надежда» и «помирение», да е по-оптимистично настроен 

към потенциала за мирно разрешение на конфикта и че ще разглежда в 

позитивен план влиянието на международната общност в израелско-

палестинския мирен процес. Смятам, че тези негови очаквания в 

значителна степен се опрадават и от резултатите на трите изследвания, 



проведени във Витлеем (Израел),и Аман (Йордания), организирани от 

ИПЦИИ (Израелско-палестинския център за изследвания и 

информация), а и от Семинара за помощ на палестинския народ от ООН.    

 Пето, М. Харих предлага евристична методика за изследване на 

основните фактори за мирно решаване на израелско-палестинския 

конфликт. Важно място в неговото изследване заема и предварителната 

яснота около използваната понятийна мрежа. В този смисъл 

конкретизираните задачи визират както собствено-теоретичните и 

праксеологичните аспекти на разглежданите проблеми, така и техните 

политико-философски, философско-културологични и специално-научни 

аспекти. Защото той се интересува и от нормативната основа във 

функционирането на изследвания обект, а и от други важни елементи и 

механизми в неговата структура и съдържание.  

 Шесто, специално отбелязване заслужава и фактът, че при 

анализа на посочените сложни задачи М. Харих използва не само богата 

библиографска база по изследваната проблематика, а и значителен 

документален масив. По този начин успява да синтезира сполучливо 

политико--философските с философско-културологичните и 

сравнително-историческите знания. Имам предвид частта, в която по-

специално анализира историческото развитие и конкретните опити за 

мерното решаване на израелско-палестинския конфликт.   

В случая М. Харих не просто демонстрира пригодността на 

предложения и използван от него модел за изследване, а и осъществява 

критичен анализ на редица съвременни политологични и историософски 

модели върху изследваните научни проблеми.Именно в тази част на 

своята разработка той демонстрира сполучливо как една, на пръв поглед 

собствено политологическо-философска и философско-културологична 

проблематика, може при умелото й поставяне и представяне да се 

превърне в актуална социална тема - и в научно-теоретичен, и в 

праксеологичен аспект. 

 Казаното оправдава високата ми оценка на научните и научно-

приложни достойнства и приноси на неговата дисертация. Ще се 

ангажирам с твърдението, че Мартин Харих съумява да намери своето 

място във възможните интерпретации върху изследваните проблеми, 



успява да им предложи адекватни решения с помощта на адекватни 

научни методи и разнообразни познавателни средства.  

 Бих могъл да посоча и други положителни моменти в труда на М. 

Харих. Ще си позволя обаче да му задам и един важен, според мене, 

въпрос за представителността на анкетите: кои между съответните 

фактори са основни пречки за постигане на желания консенсус при 

мирното решаване на изреалско-палестинския конфликт – имам предвид  

религиозния, етническия или социално-политическия!?  

Необходимо е да спазя изискването на ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение в СУ и да взема отношение към представения 

«Автореферат», както и към «Справка за научните приноси». Смятам, че 

Автореферата е изготвен според тези изисквания. Същото се отнася и 

за Справката, но тя се нуждае от концентриране върху основните 

постижения на труда.  

 Като имам предвид, първо, че представеният от Мартин Харих 

дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на 

Правилника на СУ за неговото приложение за получаване на 

образователната и научна степен “Доктор“ по философия;  

 Второ, че в този труд са поставени компетентно и се изследват 

комплексно и задълбочено сложни и актуални проблеми, свързани с 

“философско-политологическите аспекти» на конфликта между Израел и 

Палестина, които отговарят на това научно направление;  

 Трето, че той използва евристично своите специални знания и 

богатия си практически опит, благодарение на което реализира редица 

безспорни научни и научно-приложни приноси и сполуки,  

 приканвам членовете на Научното жури ДА ДАДАТ на Мартин 

Харих, автор на дисертационния труд ““Социално-психологическа 

основа за мирното разрешаване на Израелско- палестинския 

конфликт“, образователната и научна степен “Доктор“ по 

философия. 

 

30 ноември 2011 г.                           Подпис: :  

С о ф и я                                                     (проф. д.ф.н. Ж. Стоянов) 


