РЕЦЕНЗИЯ
за дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен
„доктор” в научна област: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление, 3.3. Политически науки,
с автор
Даниел Галили
на тема:
„Сунитските ислямски движения в Близкия изток и теорията на
прагматизма“,
от
проф. д. н. Владимир Стефанов Чуков
(Русенски университет „Ангел Кънчев””)

Със заповед на ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“
бях избран за член на научното жури за защитата на дисертацията на
израелския гражданин Даниел Галили, а впоследствие и избран за негов
рецензент. Считам, че представените документи отговарят на чл. 9, ал. 2 от
Закона за развитие на академичния състав, въз основа на това, че
представената научна продукция съответства с минималните национални
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.
Депозираният от Даниел Галили текст съдържа 266 страници.
Структурата на дисертацията съдържа: увод, четири глави с изводи накрая
на всяка една, заключение, използвана литература и три приложения,

съдържащи таблици, диаграми, доказателствен емпиричен материал описан
в текст. В източниковата база влизат над 102 източника /архивни документи,
законодателни актове, правни документи, статии, монографии, мемоарна
литература, партийни документи, интернет източници и други/ на
английски език.
От формална гледна точка дисертационното изследване отговаря на
количествените изисквания за присъждане на исканата образователна и
научна степен в Република България.
Избраната от израелския докторант тема е дисертабилна. Авторът
насочва своя поглед към един важен за неговата страна и света проблем в
Близкия изток и Северна Африка.
Става въпрос за „Сунитските ислямски движения в Близкия изток и
теорията на прагматизма“.
Авторът прави и своя субективен избор на методологически подход и
съответни методически инструменти. В много голяма степен, тези два
компонента съотвестват на специфичната методология, която се изисква
при направата на един класически политологичен анализ. Даниел Галили
обаче хибридизира своята методологическа база, оперирайки с подходи,
близки до политологията научни дялове. Става въпрос за историческоретроспективния метод, контент-анализа и теоретико-аналитичния подход
примесен с философски анализ, дължим на избраната проблематика за
изследване, като накратко авторът обобщава в политико-историографски
подход.
В увода са определени целите и задачите на изследването, очертана е
актуалността и са формулирана няколко изследователски тези. Докторската
дисертация

разглежда:

политическият

ислям;

религиозният

фундаментализъм като идеологически и практически фактор;

как

фундаменталистките движения се трансформират от фундаменталистка
религиозна идеология към движение, което желае да създаде независима
ислямска общност. На базата на тях, трудът хвърля светлина върху аспекти,
които все още не са проучени, например, по начина, по който функционират
фундаменталистките движения, както моделите за рекрутиране на
поддръжници и способността на движенията да се отделят от по-широкото
светско общество, като

изследването се интересува от проучване на

социалните и политическите дейности на ислямиските движения и дали те
съответстват на академичната теория на прагматизма.
Изследователската хипотеза на дисертацията е: „Прагматизмът е
философска основа на практиката, проявите и действията на сунитските
ислямиски движения“.
В Първа глава „Теоретична рационалност - Теорията на прагматизма“
чрез използването на историко-хронологичния метод се изясняват
основните теоретични подходи в изследването и развитието на ислямски
движения, и се извеждат техните определящи характеристики. Главата се
състои от шест параграфа: 1. Литературен фон; 2. „Прагматизъм” и
прагматизъм; 3. Прагматичната максима; 4. Прагматични теории за
истината; 5. Прагматичната традиция; 6. Други прагматици.
Втора глава „Ислямското движение в Израел: идеология срещу
прагматизъм“, проследява развитието на ислямистката доктринална теория
и практика в Израел. . Главата се състои от шест параграфа: . Статутът на
религията в Израел; 2. Правният статус на мюсюлманското шериатско право
в Израел; 3. Лично статус според израелското законодателство; 4.
Създаването на ислямското движение в Израел – историческа справка; 5.
Идеология и цели на ислямското движение в Израел; 6. Отношението на
движението към израелските избори, споразуменията от Осло и
въоръжената борба срещу Израел.

Глава трета „Движението на Хамас: Идеология срещу прагматизъм“
се фокусира върху възникването и разпространението на терористичното
движение в Близкия изток и Израел . Главата се състои от шест параграфа:
1. Палестинската власт; 2. Статутът на религията в правителството и
обществото; 3. Идеологията на движението Хамас; 4. Четирите основни
принципа, които Хамас поддържа; 5. Хамас използва ли прагматизъм в
политическата си дейност?; 6. Как структурите на движението и връзката
между тях позволяват на Хамас да действа в ситуации на напрежение и
конфликт с ПА и Израел?
В последната Четвърта глава „Мюсюлманското братство в Египет:
идеология срещу прагматизъм“, се проследява възникването, формирането
и разпространението на движението като субект в целия Близък изток. .
Главата се състои от шест параграфа:

1. Движението „Мюсюлмански

братя“; 2. Предистория на възхода на „Мюсюлманските братя“ в Египет; 3.
Статутът на религията в страната; 4. Какво представляват „Мюсюлманските
братя“? Според коя идеология се осъществява движението? – История на
движението и идеология; 5. Как се проявява прагматизмът в дейността на
„Мюсюлманските братя“ в Египет?; 6. Терористичен акт в България.
На базата на всичко отбелязано до този момент може да се
систематизират и следните приносни моменти, които имат конкретни
приложни измерения.
1. На основата на приложението на политико-историографския
подход в дисертацията се разкрива значението на философията на
прагматизма за изграждането на нов подход в съвременните ислямски
движения. Доказва се, че действията, предприети от ислямските движения,
са прагматични според централния им принцип: ислямско търпение.
Показано е, че за разлика от ислямската идеология, която твърди, че тези,
които вярват в исляма, трябва да разпространяват исляма чрез война и

насилие, ислямските движения искат да разпространяват исляма по законен
начин. Те действат като организации, които се стремят да установят добри
отношения между мюсюлманите и немюсюлманските управленски
структури в отделните страни.
2. В дисертацията е направен подробен научен анализ на понятията
Дауа (Da’wah) и Шариа (Shari’ah). Разкрит е техният светски/емпиричен
характер и е показано, че те са важен елемент, в изграждането на
идеологическата и научно-политическата система на ислямските радикални
движения. Показано е как на основата на Da’wah – принципът на
разпространение на исляма, се осъществяват прагматични промени и
действия (изграждането на мрежа от детски градини, клиники, училища и
ислямски колеж, насърчаването на спортните дейности и борбата с
престъпността и наркотиците), насочени към формирането на нов образ на
движенията;
3. Дисертацията е първото в България изследване по въпроса за
прагматизма като практика, прояви и действие на сунитските ислямски
движения и има принос към европейската наука в този план. Дисертацията
е на изследовател от държавата Израел, която на практика е на първа линия
в борбата срещу терористичния ислям.
Авторефератът, отговаря на академичните критерии в България за
получаването на степента „доктор“. Авторефератът се състои от 30
страници, следва изложението в дисертацията и представя коректно
основните моменти в нейното съдържание. В заключението на автореферата
са обобщени резултатите на изследването и са формулирани неговите
приноси, които отразяват достоверно постиженията на рецензирания труд и
могат да бъдат приети за достижение на неговия автор. Посочени са и

публикации в научни издания, апробиращи основните теоретични тези на
дисертацията.
В дисертацията и автореферата, както и в представените публикации,
свързани с темата на дисертацията не установих наличие на плагиатство.
Публикациите по темата, които са част от законовите изисквания за
предоставянето на високата научна степен, съгласно критериите в
Република България, също отговарят на необходимите показатели.
В рамките на положителните отзиви за работата на Даниел Галили,
бих направил и някои бележки и препоръки.
Оставам на мнение, че въпреки преработена структурата е могла да
бъде още по-подробна. По този начин са могли да бъдат изведени някои
акценти, които съществуват в приложенията към дисертацията, но в
съдържанието на самия текст не се виждат. Щяха да се разгърнат някои
страни от изследването, които на този етап остават скрити. Става въпрос
най-вече за фокусирането върху прогностичните елементи, които са
задължителни за всеки политологичен анализ.
Освен това бях препоръчал и добавяне на източници на чужди езици
различни от английския език.
Въз основа на всичко казано до този момент, предлагам на колегите
от научното жури да присъдим единодушно образователната и научна
степен „доктор“ в научна област: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление, 3.3. Политически науки. Считам, че
депозираните научни материали отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, на
правилника за неговото приложение, както и на правилника на Югозападен
университет „Неофит Рилски“.
4 март 2022 г.
София

С уважение:
/проф. д.н. Владимир Чуков/

REVIEW

for Doctoral thesis for obtaining the educational and scientific degree "Doctor"
in the scientific field of higher education 3. Social, economic and legal sciences.
Professional field: 3. 3. Political sciences, Specialty: Politology
with author
Daniel Galily
on the topic of:
“Sunni Islamic movements in the middle east and the theory of Pragmatism”
by
Prof. Vladimir Stefanov Chukov, DSc.
(Angel Kanchev University of Ruse)

By order of the Rector of the South- West University "Neofit Rilski" I was
elected a member of the scientific jury for the defense of the dissertation of the
Israeli citizen Daniel Galily, and subsequently elected its reviewer. I believe that
the submitted documents meet Art. 9, paragraph 2 of the Academic Staff
Development Act, based on the fact that the submitted scientific output complies
with the minimum national requirements under Art. 2b, paragraphs 2 and 3 of
Law for The Development of Academic Staff in The Republic of Bulgaria.
The text submitted by Daniel Galily contains 266 pages. The structure of
the dissertation contains the introduction, four chapters with conclusions at the
end of each, a conclusion, references and three appendices containing tables,
diagrams, empirical evidence described in the text. The source base includes over
102 sources/archival documents, legislative acts, legal documents, articles,
monographs, memoirs, party documents, Internet sources and others / in English.

From a formal point of view, the dissertation research meets the
quantitative requirements for awarding the required educational and scientific
degree in the Republic of Bulgaria.
The topic chosen by the Israeli doctoral student is dissertation. The author
focuses on an important issue for his country and the world in the Middle East
and North Africa.
It is about "Sunni Islamic movements in the middle east and the theory of
Pragmatism".
The author also makes his subjective choice of methodological approach
and relevant methodological tools. To a very large extent, these two components
correspond to the specific methodology required in making a classical political
science analysis. However, Daniel Galily hybridizes his methodological base,
using approaches close to political science. It is about the historical-retrospective
method, content analysis and theoretical-analytical approach mixed with
philosophical analysis, due to the chosen research issues, and the author briefly
summarizes in a political-historiographical approach.
The introduction defines the goals and objectives of the research, outlines
the relevance and formulates several research theses. The doctoral dissertation
examines political Islam; religious fundamentalism as an ideological and practical
factor; how fundamentalist movements are transforming from a fundamentalist
religious ideology to a movement that seeks to create an independent Islamic
community. Based on these, the work sheds light on aspects that have not yet been
explored, such as the way fundamentalist movements operate, such as models of
recruiting supporters and the movement's ability to separate itself from the wider
world, such as the study is interested in studying the social and political activities
of Islamic movements and whether they correspond to the academic theory of
pragmatism.

The research hypothesis of the dissertation is: "Pragmatism is the
philosophical basis of the practice, manifestations and actions of the Sunni Islamic
movements."
The First chapter "Theoretical Rationality – The Theory of Pragmatism"
through the use of historical-chronological method clarifies the basic theoretical
approaches in the study and development of Islamic movements, and derives their
defining characteristics. The chapter consists of six paragraphs: 1.Literature
background; 2.“Pragmatism” and pragmatism; 3. The pragmatist maxim; 4.
Pragmatist theories of truth; 5. The pragmatist tradition; 6. Other pragmatists.
The Second chapter “The Islamic Movement in Israel: Ideology vs.
Pragmatism”, traces the development of Islamist doctrinal theory and practice in
Israel. . The chapter consists of six paragraphs. 1.The Status of Religion in Israel;
2. The Legal Status of Muslim Sharia law in Israel; 3. Personal status according
to Israeli law; 4. The establishment of the Islamic Movement in Israel - Historical
Background; 5. Ideology and goals of the Islamic Movement in Israel; 6. The
movement's attitudes toward the Israeli elections, the Oslo Accords and the armed
struggle against Israel.
Chapter Three ”The Hamas Movement: Ideology vs. Pragmatism“, focuses
on the emergence and spread of the terrorist movement in the Middle East and
Israel. The chapter consists of six paragraphs: 1.The Palestinian Authority; 2.The
status of religion in the government and the society; 3.The Ideology of the Hamas
movement; 4.The four main principles that Hamas maintains;5.Does Hamas
imply Pragmatism in their political activity? 6.How do the movement structures
and the connection between them enable Hamas to operate in situations of tension
and conflict with the PA and Israel?
The final Fourth Chapter “The Muslim Brotherhood In Egypt: Ideology Vs.
Pragmatis”, traces the emergence, formation, and spread of the movement as a
subject throughout the Middle East. The chapter consists of six paragraphs: 1. The

Muslim Brotherhood; 2. Background to the rise of the Muslim Brotherhood in
Egypt; 3. The status of religion in the country; 4. What is the Muslim
Brotherhood? According to which ideology is the movement taking; place? –
Movement background and ideology; 5. How is pragmatism manifested in the
activity of the Muslim Brotherhood in Egypt? 6.Terrorist act in Bulgaria.
Based on everything noted so far, the following contribution points can be
systematized, which have specific application dimensions.
1. On the basis of the application of the politico-historiographical approach in the
dissertation the importance of the philosophy of pragmatism for the
construction of a new approach in the modern Islamic movements is revealed.
It is proven that the actions taken by Islamic movements are pragmatic
according to their central principle: Islamic patience. It has been shown that,
unlike Islamic ideology, which states that those who believe in Islam must
spread Islam through war and violence, Islamic movements want to spread
Islam legally. They act as organizations that seek to establish good relations
between Muslims and non-Muslim governing structures in individual
countries.
2. In the dissertation a detailed scientific analysis of the concepts of Da’wah and
Shari’ah is made. Their secular / empirical nature has been revealed and they
have been shown to be an important element in building the ideological and
scientific-political system of Islamic radical movements. It shows how
pragmatic changes and actions (building a network of kindergartens, clinics,
schools and an Islamic college, promoting sports and fighting crime and drugs)
are based on Da'wah, the principle of the spread of Islam. to the formation of
a new image of movements;
3. The dissertation is the first in Bulgaria research on the issue of pragmatism as
a practice, manifestations and action of Sunni Islamic movements and has
contributed to European science in this regard. The dissertation is by a

researcher from the state of Israel, which is practically at the forefront of the
fight against terrorist Islam.
The abstract meets the academic criteria in Bulgaria for obtaining the
degree of "doctor". The abstract consists of 30 pages, follows the exposition in
the dissertation and correctly presents the main points in its content. In the
conclusion of the abstract the results of the research are summarized and its
contributions are formulated, which reliably reflect the achievements of the peerreviewed work and can be considered as an achievement of its author. There are
also publications in scientific journals approving the main theoretical theses of the
dissertation.
In the dissertation and the abstract, as well as in the presented publications
related to the topic of the dissertation, I did not establish the presence of
plagiarism.
The publications on the topic, which are part of the legal requirements for
the award of a high scientific degree, according to the criteria in the Republic of
Bulgaria, also meet the necessary indicators.
As part of the positive feedback on the work of Daniel Galili, I would like
to make some remarks and recommendations.
I remain of the opinion that, despite the revised structure, it could have
been even more detailed. In this way, some accents could be deduced, which
exist in the appendices to the dissertation, but are not visible in the content of the
text itself. Some aspects of the study that remain hidden at this stage would be
developed. It is mostly about focusing on the prognostic elements that are
mandatory for any political science analysis.
I also recommended adding sources in foreign languages other than
English.

Based on all that has been said so far, I propose to the colleagues of the
scientific jury to unanimously award the educational and scientific degree
"Doctor" in the scientific field: 3. Social, economic and legal sciences,
professional field, 3.3. Political Sciences. I believe that the deposited scientific
materials meet the requirements of the Law for The Development of Academic
Staff in The Republic of Bulgaria, the regulations for its application, as well as
the regulations of the South-West University "Neofit Rilski".
March 4, 2022.

Sincerely,

Sofia

/ Prof. Vladimir Chukov, DSc./

