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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Феноменът „ислямски движения“ без съмнение е един от найсложните и нееднозначно оценяваните в теорията и политиките за
международна сигурност. Техният възход и статус на водеща социална и
политическа сила в Близкия изток е част от болезнената трансформация
на арабския свят. За да е възможна ефективна политика за сигурност,
тази тяхна нова роля се нуждае от разбиране, от философско и
политическо обяснение. Сложността на подобен политически анализ е
предпоставена от необходимостта да се познава спецификата на региона,
на историята, на философията на религията и на политическата
практика. Само един от примерите за трудностите при разбирането на
политическата дейност и цели на тези движения е условното в исляма
разделение „секуларизъм – религиозност“, звучащо като “Ислямът е
религия и държава“ в сунитската максима.
В този комплексен и противоречив исторически, политически и
теоретичен контекст, Даниел Галили конструира в своята работа
обяснителен модел на съвременната практика на ислямските движения,
като я свързва с философията на прагматизма. Изследвайки методите,

инструментите и сферите на тяхната дейност той показва, че те
изграждат политическата си стратегия на базата на рационални
аргументи, само риторично апелирайки към свещени текстове. Така
докторантът предлага своите отговори на сложните и нееднозначни
въпроси за мястото и ролята на ислямските движения в контекста на
сигурността в района на Близкия изток.
Ето защо, темата на оценяваната докторска работа е не само
изключително актуална, но и с потенциал за висока както теоретична,
така и практическа стойност и значимост, които авторът убедително е
обосновал.
2. Оценка на научните резултати
Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно
проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен
характер. Работата е с обем от 187 страници и 79 страници приложения,
които докторантът определя като „неразделна част от научния анализ“,
заради съдържащите се в тях графики, таблици и емпирични
изследвания, които потвърждават направените изводи от изследването.
Библиографският списък включва 102 заглавия на английски език.
Те реално са използвани и цитирани в текста на дисертацията, което
дава възможност да се отличи авторовия принос по темата.
Работата е добре концептуализирана. Основният изследователски
въпрос е „Дали социалните и политическите дейности на ислямистките
движения, съответстват на научната теория на прагматизма“, а
защитаваната изследователска хипотеза е, че „Прагматизмът е
философска основа на практиката, проявите и действията на сунитските
ислямистки движения“. Обобщено формулирани, трите основни
изследователски задачи предвиждат анализ на политическия ислям, на
религиозния фундаментализъм като идеологически и практически
фактор и на трансформацията в ислямските движения от
фундаменталистка религиозна идеология към създаване на независима
ислямска общност.
Изложението е структурирано в четири основни части, които
представят пълноценно развитие на темата.
Високо положително оценявам демонстрираното в първа глава,
която е теоретико-методологичната база на изследването, задълбочено и
разностранно познаване и разбиране на философията на прагматизма и
направеното философско осмисляне на нейната универсалност.
Приемам аргументите на Даниел Галили за релевантността на
понятието „политически ислям“, по отношение на практиката на

ислямските движения, съпоставено с широко употребяваните в
експертната литература и политическото говорене „радикален ислям“ и
„ислямски фундаментализъм“.
Като сериозен резултат в работата определям формулирането на
обяснителен модел и структурирането на факторите за високата степен
на влияние на предлаганата днес от ислямските движения политическа
алтернатива.
С висок политико-практическия потенциал е направеният
съпоставителен анализ и типология на стратегическите подходи за
постигане целите на ислямистките движения - интегриране в
обществения и политическия живот; постигане на културно
преосмисляне и възпитаване на населението в стълбовете на исляма;
промяна на политическия режим, чрез джихад срещу неверниците.
Постижение на докторанта, допълващо знанието за ислямските
движения е анализът на образователните, социалните и особено
религиозните функции на ислямските движения, които са и едно от
доказателствата за прилагането на философията на прагматизма в
дейността им.
Цялостният анализ, формулираните тези и тяхното аргументиране,
по хода на изследването, потвърждават изследователската хипотеза.
3. Оценка на приносите в дисертационния труд
Постиженията в докторската си работа Даниел Галили обобщено
формулира в три теоретични и научно-приложни приноса. Приемам
самооценката на докторанта, като към по-значимите резултати, заради
тяхната полезност и възможна практическата приложимост, отнасям:
o Направеното за първи път у нас изследване на връзката между
философията на прагматизма и практиката на сунитските ислямски
движения.
o Формулираният обяснителен модел на високата популярност и
политическия успех на ислямските движения в редица арабски страни и
разкриването на механизма на тяхната трансформация на базата на
прагматизма в дейността им.
o Конкретният анализ, по метода case study, на ефективността на
новия
инструментариум
в
практиката
на
значими
като
предизвикателство за регионалната и глобалната сигурност ислямски
движения – Хамас, Мюсюлмански братя.
o Идентифицирането на факторите и историко-логическия
анализ на сложната диалектика между идеология и прагматизъм в
дейността на ислямското движение в Израел.

Авторефератът коректно и пълно представя резултатите от
дисертационното изследване.
По темата на докторската работа има седем научни публикации –
пет в съавторство и две самостоятелни, които дават необходимата
публичност на постиженията и приносите в изследването.
4. Становище относно наличието или липсата на плагиатство
В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не
установявам плагиатство в представените публикации.
Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани
неанонимни и мотивирани писмени сигнали за плагиатство.
5. Критични бележки и препоръки
По-съществените ми конкретни бележки/препоръки са свързани с:
1) ненужно подробното, в първата част на увода, представяне на
тези и аргументи по основните изследователски задачи и също твърде
обширното заключение от 13 страници, което по същество има характер
на анотация на работата;
2) отсъствието на изводи от анализа към отделните глави, както и
на общи изводи от изследването. Те биха допринесли за по-отчетливото
и убедително възприемане на безспорно постигнатите научни резултати
в отделните части на изложението и работата като цяло.
Посочените бележки не променят убедено положително ми
отношение към постигнатото в оценяваната докторска работа.
6. Заключение
Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на
Закона за развитието на академичния състав в Република България и
Правилника за неговото прилагане.
Като оценявам достойнствата на постигнатото, давам положителна
оценка на дисертационния труд на тема “Сунитските ислямски
движения в Близкия Изток и теорията на прагматизма” и изказвам
съгласието си на Даниел Галили да бъде присъдена образователната и
научна степен “доктор” в професионално направление 3.3. Политически
науки, научна специалност „Политология”.
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София

Подпис:
/проф. д-р Величка Иванова Милина/

STANDPOINT
From: Prof. Velichka Ivanova Milina, Ph.D.
Military Academy "Georgi. S. Rakovski",
Professional fields: 3.3. Political Science and 9.1. National Security.
Subject: Doctoral dissertation for awarding the scientific degree "Doctor" in a
professional field 3.3. Pol.itical Science, Scientific Specialty "Political
Science".
Author of the doctoral dissertation: Daniel Galily, a Ph.D. student in selfstudy at the South=West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad, Faculty of
Philosophy, Department of Philosophical and Political Sciences.
The topic of the doctoral dissertation: “Sunni Islamic movements in the
middle east and the theory of Pragmatism”
Grounds for presenting the review - participation in the scientific jury
determined by order of the Rector of SWU "Neofit Rilski"
№ 189 from 9 Feb. 9th, 2022.
1. Relevance and significance of the developed scientific probl
The phenomenon of "Islamic movements" is undoubtedly one of the
most complex and ambiguously assessed in international security theory and
policy. Their rise and status as a leading social and political force in the
Middle East is part of the painful transformation of the Arab world. For an
effective security policy to be possible, their new role needs understanding,
philosophical and political explanation. The complexity of such a political
analysis is presupposed by the need to know the specifics of the region, the
history, the philosophy of religion and political practice. Just one example of
the difficulties in understanding the political activities and goals of these
movements is the conditional division in Islam, "secularism - religiosity",
which sounds like "Islam is a religion and a state" in the Sunni maxim.
In this complex and contradictory historical, political and theoretical
context, Daniel Galily constructs in his work an explanatory model of the
modern practice of Islamic movements, connecting it with the philosophy of
pragmatism. Examining the methods, tools and spheres of their activity, he
shows that they build their political strategy on the basis of rational
arguments, only rhetorically appealing to sacred texts. Thus, the doctoral

student offers his answers to the complex and ambiguous questions about the
place and role of Islamic movements in the context of security in the Middle
East.
Therefore, the topic of the evaluated doctoral thesis is not only
extremely relevant but also with the potential for high theoretical and
practical value and significance, which the author has convincingly
substantiated.
2. Evaluation of scientific results
The presented dissertation is a completed, independently conducted
research, which has a complex interdisciplinary nature. The work has a
volume of 187 pages and 79 pages of appendices, which the doctoral student
defines as "an integral part of scientific analysis" because of the graphs,
tables, and empirical studies contained in them, which confirm the
conclusions of the study.
The bibliography includes 102 titles in English. They are actually used
and cited in the text of the dissertation, which makes it possible to distinguish
the author's contribution to the topic.
The work is well conceptualized. The main research question is "Do the
social and political activities of Islamist movements correspond to the
scientific theory of pragmatism", and the defended research hypothesis is that
"Pragmatism is the philosophical basis of the practice, manifestations, and
actions of Sunni Islamist movements". Summarized, the three main research
objectives include an analysis of political Islam, religious fundamentalism as
an ideological and practical factor and the transformation of Islamic
movements from a fundamentalist religious ideology to the creation of an
independent Islamic community.
The exhibition is structured in four main parts, which present a full
development of the topic.
I highly appreciate the demonstrated in the first chapter, which is the
theoretical and methodological basis of the study, in-depth and diverse
knowledge and understanding of the philosophy of pragmatism, and the
philosophical understanding of its universality.
I accept Daniel Galily's arguments about the relevance of the term
"political Islam" to the practice of Islamic movements, compared to the
"radical Islam" and "Islamic fundamentalism" widely used in expert literature
and political discourse.
As a serious result in the work, I define the formulation of an
explanatory model and the structuring of the factors for the high degree of

influence of the political alternative offered today by the Islamic movements.
The comparative analysis and typology of the strategic approaches for
achieving the goals of the Islamist movements - integration in the public and
political life have a high political and practical potential; achieving cultural
rethinking and educating the population in the pillars of Islam; change of
political regime, through jihad against infidels.
An achievement of the doctoral student, complementing the knowledge
of Islamic movements is the analysis of the educational, social, and especially
religious functions of Islamic movements, which are one of the shreds of
evidence for the application of the philosophy of pragmatism in their work.
The overall analysis, the formulated theses, and their argumentation, in
the course of the research, confirm the research hypothesis.
3. Evaluation of the contributions to the dissertation
Daniel Galily summed up his achievements in his doctoral dissertation
in three theoretical and scientific-applied contributions. I accept the selfassessment of the doctoral student, and to the more significant results, due to
their usefulness and possible practical applicability, I refer:
 The first study in Bulgaria of the relationship between the philosophy of
pragmatism and the practice of Sunni Islamic movements.
 The formulated explanatory model of the high popularity and political
success of Islamic movements in a number of Arab countries and the
disclosure of the mechanism of their transformation on the basis of
pragmatism in their activities.
 The concrete analysis, according to the case study method, of the
effectiveness of the new tools in the practice of significant as a challenge
for regional and global security Islamic movements - Hamas, Muslim
Brotherhood.
 The identification of the factors and the historical-logical analysis of the
complex dialectic between ideology and pragmatism in the activity of the
Islamic movement in Israel.
The abstract correctly and completely presents the results of the
dissertation research.
There are seven scientific publications on the topic of the doctoral
dissertation - five co-authored and two independent, which give the necessary
publicity to the achievements and contributions to the research.
4. Opinion on the presence or absence of plagiarism
Within my competencies and the sources available to me, I do not find

plagiarism in the submitted publications.
I am not aware of any non-anonymous and motivated written reports of
plagiarism being received during the proceedings.
5. Critical remarks and recommendations
My most important specific remarks/recommendations are related to:
1) unnecessarily detailed, in the first part of the introduction,
presentation of these and arguments on the main research tasks and also the
very extensive conclusion of 13 pages, which is essentially an annotation of
the work;
2) the absence of conclusions from the analysis to the individual
chapters, as well as general conclusions from the research. They would
contribute to a clearer and more convincing perception of the indisputably
achieved scientific results in the individual parts of the exhibition and the
work as a whole.
These remarks do not change my convincingly positive attitude towards
the achievements in the evaluated doctoral thesis.
6. Conclusion
The presented dissertation meets the requirements of the Law on the
Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the
Regulations for its implementation.
Assessing the merits of the achievement, I give a positive assessment of
the dissertation on "Sunni Islamic movements in the Middle East and the
theory of pragmatism" and I agree with Daniel Galili to be awarded the
educational and scientific degree "Doctor" in the professional field 3.3.
Political science, scientific specialty "Political Science".
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