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СТАНОВИЩЕ

на научния консултант проф. д.и.н. Хр. Мирчева

за дисертацията на РОСЕН ВАСИЛЕВ КУКУШЕВ

на тема “Политиката на Великобритания в региона на Близкия изток през 90-те 
години на ХХ в. (1993-2003)

Разработената дисертация, посветена на британската политика в Близкия изток в 

едно решително за световната история десетилетие, представлява аргументирано, 

документирано и задълбочено научно изследване с определени научни приноси. То има 

достойнствата на първо по тематика и по  изворови доказателства разработване в 

българската историческа наука, което представлява пример на високоинтелектуално, 

системно и аналитично вникване на автора в реалностите на британската външна 

политика в бушуващия от противоречия и конфликти Близък изток.

Изразявам своята висока оценка на дисертационния труд пред вид, първо, много 

сериозната документална база на изследването; второ, впечатляващата по обем, 

привлечена и използвана богата по тематика и по произход на авторите историческа 

литература и документация; трето,  използването на теоретическа научна литература в 

интерес на изследването, придружена от анализ на полемиката между авторите по 

актуални въпроси на региона Близък изток и на външната политика на английските 

правителства; четвърто, сполучливо избраната структура на изследването, в която се 

открояват научните приноси на докторанта Р. Кукушев; пето, изразителния 

литературен език на изложението, в което няма двусмислени изрази, а яснота на 

мисълта.

          Достойнствата на дисертацията се съсредоточават в научните приноси на 

автора, които се разкриват във всяка част на дисертацията. Те могат да се сумират по 

следния начин.

Първо, научен принос в цялостното изследване на принципите и приоритетите 

на външната политика на британските правителства (на консерватори и лейбъристи) 

през 90-те години на XX в. до 2003 г., специално по проблемите на арабския регион и 

по европейския диалог, третиращ близкоизточните проблеми и конфликти. За този 

принос допринася задълбоченото проучване  на програмните документи на двете 

основни партии във Великобритания, както и на трудовете на идеолозите и създателите 

на техните външнополитически стратегии в региона на Близкия изток.

Второ, научен принос на дисертацията е пълното систематизиране на 

интерпретациите на водещи американски, европейски, британски и  близкоизточни 

анализатори на ситуацията в Близкия изток след атентатите от 11 септември 2001 г. , 

разкриването на полемиката между тях и личното отношене на докторанта.
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Трето, научен принос в изследването на проблема за политическата стратегия на

Великобритания във външните отношения с държавите от Близкия изток, съобразена с 

критериите на трансатлантическото единство, но паралелно съчетана с опитите за 

решаване на израелско-палестинския конфликт и защитата на британските национални 

интереси през 1997-2003 г. 

Четвърто, научен принос на изследването е въвеждането в употреба на 

документални текстове и трудове на автори, които до този момент са слабо популярни, 

а в някои случаи и непознати на българската научна общност. В тези текстове се 

разкриват теории и концепции за външната политика и международните отношения по 

принцип, за идентичността на мюсюлманските общности във Великобритания , 

респективно в Европа, и очакванията за тяхната политическа активност.

Пето, определен научен принос е изследването на проблемите на британските 

мюсюлмански общности, отличаващи се  с разнообразен произход и с различни 

религиозни вярвания, които пречат за обединението им. Независимо от трудностите 

тези общност показват все по-сериозна активност и желание да реализират своите 

политически разбирания и позиции в рамките на британското общество.

Предвид високите научни качества на представената дисертация и показаните от 

автора качества на изследовател и анализатор на исторически документи и факти, 

горещо препоръчвам на Уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научна степен ДОКТОР на РОСЕН ВАСИЛЕВ КУКУШЕВ.

София, 15 март 2012 г.
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(Проф. д.и.н. Хр. Мирчева)


