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С т а н о в и щ  е 
 
от 

 
Проф. д-р Кирил Николов Шопов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 

АМВР – София 

 
За дисертационния труд на г-н Мартин Харих  

 

на тема: „Социално-психологически основи на мирното разрешаване 
на израело-палестинския конфликт” , 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  

 

по научна специалност философия 

 
  

 Актуалност на проблема на дисертацията: 

 

Темата е на дневен ред през втората половина на ХХ в. и първото 

десетилетие на ХХІ век. Почти няма ден без тя да присъства в излъчваните 

новини в средствата за осведомяване. По тази тема има стотици хиляди 

анализи, а тя изглежда по-отдалечена от разрешаване откогато и да било и 

то въпреки политическите усилия на не един и двама силни на деня в 

международен мащаб.  

Интересно предизвикателство е да се даде становище за получаване 

на степен по философия по тема, засягаща проблем, изследван преди 

всичко в сферата на международните отношения и политическите науки. В 

случая с дисертацията на г-н Мартин Харих ние четем и оценяваме текст 

от областта на практическата философия. Запознат много добре с 

емпирията на проблема, с историческите факти, Харих ги конструира в 

автентично философско изследване, което озаглавява „социално-

психологически основи” на мирното разрешаване на конфликта. Това е 

един похвален опит, най-висшата форма, до която достигат философските 
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търсения, видим ли, че в края на живота им философите, пред чието дело 

заставаме с възторг, избират тъкмо подобни теми – Кант с неговия „Към 

вечния мир”, Фихте с неговите „Речи към немската нация”, или Хегел с 

„Über die englische Reformbill” от 1831 г. 

 

Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд: 

 

Мартин Харих насочва своите изследователски усилия в полето на 

преговорите, конкретизирайки мирните преговори между две враждуващи 

страни – израелската и палестинската, а оттам арабската като цяло. Макар 

че работи с утвърдена психологична и социологична понятийна база, той 

обогатява анализа на преговорния процес с редица конкретизации, както и 

с изследвания върху участници в семинари. Безупречна е работата на 

автора в областта на критичното проучване на литературата по въпросите 

за конфликта в Близкия Изток между Израел и арабските държави, както и 

по въпроса за политическите преговори.  

Искам да добавя, че г-н Харих може да бъде чудесен експерт на 

терен, да участва в този преговорен процес като консултант на всяка 

професионална трета (помирителна) комисия в преговорите, защото е 

проявил безпристрастност и е вникнал в рационалните и емоционалните 

нива на аргументираност и на двете враждуващи страни. Обогатил е 

съществуващите обеми от знания със своето изследване – напр. лично като 

философ на историята и политолог съм научил от работата му редица 

специфични знания и неизвестни за мен факти.  

 

 

Критични бележки и препоръки към труда: 

 

Скептичен съм по отношение на успеха на който и да е преговорен 

процес в този изконен конфликт. Смея да изкажа предположението, че 

такъв дълбинен конфликт ще продължава, докато съществуват двете 

страни в него. Съмнявам се, че философията на личността, преговорното 

изкуство или пък политическата търпимост биха спомогнали 

разрешаването на един от най-константните регионални конфликти на 

планетата. Този личен скепсис не ми дава основания да се съмнявам нито в 
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професионализма на Харих, нито в благородството на мотивите, които го 

водят към изпълнението на задачата да ни предложи докторска дисертация 

по тази тема.  

 

Заключение за предложения от докторанта дисертационен труд: 

 

Дисертационният труд отговаря на всички изисквания за докторска 

дисертация по философия. В него има ерудиция по проблема за израелско-

палестинския конфликт и по теорията на преговорите. Има ерудиция и по 

психология на преговарящите и философия на личността.  

Авторът е направил критичен преглед на съществуващата 

литература, представил е отчетливо целите и задачите на работата си, 

проследява се методологията на изследването. 

    Впрочем всички тези елементи на дисертацията са педантично 

оформени като отделни параграфи към петте глави на дисертационния 

труд. Трудът е авторитетен и е добре, че научното звено предлага тази 

сериозна и логически завършена работа за обсъждане. Авторефератът ни 

предлага обобщение, което е адекватно и представително за основния 

текст. 

 

 Оценка за дисертационния труд на г-н Мартин Харих: 

 

 Оценявам положително дисертацията на г-н Мартин Харих. 

Предлагам да му бъде присъдена от научното жури научната степен 

„ доктор”  по философия. 

   

 

       19.12.2011 г.                     Член на научно жури:................................... 

           София                                                 (проф. д-р Кирил  Шопов) 

 

 

 

 


