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Становище 

за дисертацията на г-н Мартин Харих на тема „Социално-психологически основи 
на мирното разрешаване на израело-палестинския конфликт” за присъждане на 

образователна и научна степен доктор по философия 

  

  Г-н Мартин Харих преминава обучението си в дистанционната 

докторантска програма по Дипломация и организационен мениджмънт, 

провеждана съвместно от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета Игнатий в 

гр. Ню Йорк и Индиана. Дисертантът е положил с отличен успех изпитите, 

предвидени по учебен план, както и докторантските минимуми.  

Представеният дисертационен труд съдържа 240 нестандартни страници  

на английски език (десет от тях номерирани с римски цифри, останалите – с 

арабски), които се равняват на около 260 стандартни страници. Работата е 

структурирана под формата на 3 глави с въведение и заключение, осем 

приложения и библиография, съдържаща 88 заглавия на английски език, 

мнозинството от които не са интернет източници; останалите библиометрични 

данни са посочени на пост-титулната страница на автореферата. Според 

изискванията на Закона за научното израстване и Правилника на СУ „Св. 

Климент Охридски” дисертантът е представил разширен автореферат, преведен на 

български език. 

Литературата и обсъжданите теми са разделени на три основни проблемни 

полета: 1. философски - свобода срещу детерминизъм, наследственост срещу 

среда, уникалност срещу универсалност; 2. психологически - формиране на 

идентичност, развитие на личността, влиянието на средата за развитието на 

личността; 3. специфични социално-политически въпроси, свързани с израело-

палестинския конфликт - признаване на Израел, колапс на палестинската власт, 

сигурност, изборната победа на Хамас, временна държава срещу окончателен 
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статут, „бариерата на сигурността”, оттегляне от ивицата Газа, безопасно 

преминаване и отворени граници. 

Изследването си поставя две цели: от една страна, въз основа на изучаване 

на релевантна литература да прецени кои са най-значимите фактори, определящи 

ситуацията в Близкия Изток, както и да установи дали са налице реални 

възможности за постигане на разбирателство и преодоляване на събралото се през 

десетилетията на конфликта напрежение като средство за постигане на мирно 

разрешаване на антагонизмите между Израел и арабския свят; от друга, да опише  

и интерпретира резултатите от две изследвания, проведени сред участниците в 

серия от работни групи за установяване на начина, по който личността може да 

изиграе действителна роля при постигането на траен мир между народите на 

Израел и Палестина.  

       Водещата хипотеза на изследването е представена чрез двата й компонента: 

1. Установени са три личностни прогнозни фактора - надежда, опрощение и 

авторитет. Предполага се, че тези фактори ще имат по-висока корелация с двата 

критерия – скали на нагласите, използвани за измерване на съответните нагласи 

по отношение на оптимизма за мирно решение, значимостта на международни 

усилия при сравнение с израелско-палестинския мирен процес и едностранно 

срещу двустранно решение, при съпоставяне с корелацията между горните 

критерии и демографските биоданни измерени чрез отговорите на изследването за 

разрешаване на конфликти.  

2. При втория компонент на хипотезата се приема, че в работните групи ще 

се достигне до увеличение на критерийните резултати на участниците (но не и на 

личностните резултати), т.е. при второто изследване (пост-изследване) 

участниците ще имат по-висок резултат при критериите, отнасящи се до  
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оптимизма за мирно решение и значимостта на международните усилия в 

сравнение с израелско-палестинския мирен процес за разлика от изследването, 

проведено като предварително, преди началото на работните групи.  

Авторът отчита една фундаментална трудност за преодоляване на 

кризисната ситуация, с която се занимава дисертацията. Дадената трудност се 

състои в почти парадоксалния факт, при който,  когато хората са абсолютно и 

искрено убедени, че следват божията воля, е изключително трудно и дори 

невъзможно да бъдат убедени във възможността за алтернативен начин на 

действие. Това е явно изначален препъни камък при справянето с израело-

палестинския конфликт. Като осъзнава условията за принципна задънена улица 

при подобни обстоятелства, дисертантът не губи  не губи изследователска 

надежда и допуска възможност за създаване на атмосфера, в която диалогът може 

да дойде на мястото на насилието. Това би могла да се осъществи чрез едно по-

добро разбиране на типовете личности, които са най-склонни към мирно 

разрешаване на конфликтите и са по-малко склонни към непрекъснато насилие. Г-

н Харих смята, че могат да се установят (и вероятно култивират) типове личности, 

които независимо от сериозността на провокациите и степента, в която всяка 

страна смята своята позиция за оправдана по отношение на нейните цели, винаги 

винаги биха предпочели мирните средства на преговорите и вземане на решение. 

Подобни личностни са убедени – в резултат на своите основни ценности и 

нагласи, че едно мирно и стабилно бъдеще е реалистично. Те се стремят да 

подпомагат сътрудничеството и диалога за да насърчават уважението към 

човешкото достойнство  при рутинните действия в ежедневието. Дисертатнтът се 

придържа към възгледа, че силното гражданско общество е стратегически 
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елемент във всеки процес на изграждане на мир. Дейностите, които събират 

палестинците и израелците са неразделна част от постигането на постоянен мир. 

 Г-н Харих успява да предостави солидна аргументация при реализация на 

целите на дисертационния труд като въз основа на използваната литература, така 

и чрез анализа на проведените от него изследвания. Трудностите, които той 

установява, са съществени, а средствата, които предлага, носят новаторски 

характер. Дори и да не оправдаят надеждите на дисертанта за значителна роля на 

тези средства при разрешаването на израело-палестинския конфликт, те съдържат 

ефикасни елементи, които биха могли да бъдат използвани както при бъдещи 

теоретични разработки по въпроса, така и при опитите за справяне с конфликта. 

Залагането на ценностните нагласи на личността при кризи, подобни на израело-

палестниския конфликт, е все още неразработено и подценявано направление; по 

сериозното отделяне на внимание на този тип стратегии, би могло да доведе до 

резултати, по-трудно достижими или изобщо недостижими с други средства. 

 Следвайки горното изложение, смятам, че г-н Мартин Харих е изпълнил 

всички критерии за присъждането на образователната и научна степен доктор по 

философия и препоръчвам на останалите колеги от журито по защитата да 

гласуват за нейното присъждане. 

 

9.01.2012 г.     доц. д-р Александър Л. Гънгов 

София 
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