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1/. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем
в научно и научно- приложно отношение . Степен и мащаб на
актуалността на проблема и конкретните задачи , разработени в

дисертацията
Представеният от автора дисертационен труд е задълбочено
изследване върху една актуална необходимост, свързана с един от
кардиналните проблеми от съвременната иракска национална,
близкоизточна регионална и световна конфликтология , а именно изясняване на същността на терористичните структури в съвременен Ирак,
делите и методите им на действие, начините на финансиране и подкрепа.

Тези знания са от особена важност за противодействието на тероризма в

страната.
В този

смисъл

съмнения

относно

голямата

актуалност

на

изследването на автора не може да има. Неговата тема е свързана с един от
проблемите с изключителна актуалност за международната сигурност.
Степента и мащабът на актуалността на разглеждания проблем
в дисертационния труд се определят от :
- отсъствието на единно разбиране за основните понятия , свързани с
проблемната област;

- факта, че досега в съвременната иракска и българска научна
литература не е правено конкретно изследване върху генезиса, същността,

структурата и компонентите , дейността и конкретните прояви на
терористичните организации и групи в пост-Саддамов Ирак;
- липсата в световната литература на изследвания , които в дълбочина

и ширина да обхващат целия спекrьр на терористичната картина в
съвременен Ирак;
- факrьт, че редица малки местни терористични групи остават извън

полезрението на изследователите . Те обаче са важна част от цялостния
облик и тенденциите на развитие на иракската терористична палитра . Това
в много голяма степен обяснява внезапната поява на феномена „Ислямска
държава".
2/. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява
ли творчески литературния материал
При изясняване състоянието на проблема, дисертанrьт се позовава
на много голям брой източници / 246 / на английски , български и руски
език, издавани в по-широк период от време . Между тях, не малък брой са с
фундаментален характер, но в същото време значителен е и броя на
източниците , които описват и анализират различни аспекти на модерния
тероризъм . Авторът е успял да обработи и добре да се ориентира в този
огромен обем от информация , което му е помогнало правилно да
формулира същността на проблема от гледна точка на предмета на

изследването .
3/.

Избраната

методика

на

изследване

дава

отговор

на

поставената цел и задачи на дисертационния труд
При формулирането на научния проблем, съставните му подпро -

блеми са разкрити правилно , като приетата научна цел и съставните й
задачи са обвързани с конкретната проблематика на разработката.
Предмеrьт на изследване е разработен в необходимата дълбочина и в
коректно определени граници на изследването . Изследователските задачи

на разработката са решени в необходимата степен за достигане на
поставената цел .
2

за изследване включва различни
Избраната методология
изследователски подходи и осигурява постигането на формулираните цел
и задачи . Тя е съобразена със спецификата на тематиката, като основната
роля е отредена на теоретико -аналитичния подход, умело съчетан с
историко -хронологичния . Тази комбинация дава възможност анализът да

придобие статут на сравнителен, rьй като позволява съпоставяне на
подбраните събития в различени времеви и пространствени рамки .
Методологията за изследване е съобразена с изключителната политическа

динамика

на

разнопосочните

процеси ,

протичащи

в

национален,

регионален и международен план .

По същество авторът показва задълбочено владеене на системния
подход и системния анализ .
4/. Научни и научно- приложни приноси на дисертационния труд
Получените научни резултати са основание да бъдат формулирани

следните

съществени

научни

и

научно-приложни

приноси

на

дисертационния труд :
Научни приноси :

- Направен е детайлен анализ на понятието „радикален ислям" в
иракски национален, близкоизточен регионален и глобален
аспект. Проследени са взаимните връзки между неговата
теоретична парадигма и конкретните иракски проявления .
Научно- приложни приноси :

- За първи път в съвременната иракска и българска научна
литература се изследват задълбочено генезисът, същността,

-

структурата u компонентите , дейността и конкретните прояви на
терористичните организации и групи в пост-Саддамов Ирак .
Анализирани са отделните елементи на терористичната картина в

страната, които пряко са насочени срещу съществуването на
съвременната иракска държавност . Очертани са ясно спецификите

и потенциала на процеса, който ерозира институциите и
-

нормативната уредба на пост- Саддамов Ирак .
Анализирани и класифицирани са всички реално действащи
терористични субекти на територията на Ирак. Предложената

класификация на иракските терористични организации и групи
-

няма аналог в съществуващата научна литература.
Очертани са перспективите за развитие на политическите процеси
в Ирак и логическия цикъл на тяхната динамика, което позволява
да се прогнозира бъдещето на решаващите фактори в
националния политически процес .

3

-

Формулиран е оригинален авторски модел , включващ набор от
политики и конкретни мерки , които в краткосрочен и дългосрочен

план могат да допринесат за стабилизирането на Ирак и за
постигането на успехи в борбата с тероризма .
5/. Резултатите от дисертационния труд са станали достояние на
научната общност в областта на националната сигурност, чрез
публикуването на 4 доклада и статии , съдържащи по-съществените
резултати от разработката .
Считам , че е необходимо в по-голяма степен да се rьрси
популяризиране на изследването , с цел прилагането му в практиката , което
може да се достигне чрез изнасяне на резултатите в международни
специализирани списания и научни форуми , както и въвеждането му в
практиката на обучението по проблемите на националната сигурност.
б/. 1Vlотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и
научно- приложните приноси
Нямам сведения резултатите от дисертационния труд към настоящия
момент да са използвани реално за постигане на крайни решения в
предметната област. Считам , че те съдържат широки перспективи за
внедряване като : теория и практика на борбата с международния
тероризъм ; за целите на образованието и квалификацията на широк кръг от
специалисти и ръководители , ангажирани в тази сфера, а така също и в
изследвания
на
образователните
и
изследователските
научните
институции , работещи по проблемите на националната сигурност .
7. Други въпроси , по които рецеНзентьт счита, че следва да вземе
отиошение .
Авторефератът е разработен в съответствие с изискванията и

адекватно

отразява

основните

положения

и

научни

приноси

на

дисертационния труд .
Необходимо е да се rьрси по-широко популяризиране на резултатите
от изследването , т. к . те биха помогнали за практическото решаване на
важни проблеми на теорията и практиката на изграждането на системите за
национална и международна сигурност .
8/. Заключение

Отчитайки

актуалността

на научния

проблем ,

изследван

от

докторанта инж . Ала Ел
Шемери в дисертационния труд на тема
„Тероризмът в пост-Саддамов Ирак - състояние и перспективи ", неговия

обем и качеството на постигнатите научни резултати, считам , че той
представлява завършено научно изследване с безспорни приноси , свързани

с националната и международната сигурност на съвременния етап .
0
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