СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури,
относно дисертационния труд на Даниел Галили
на тема „ Сунитските ислямски движения в Близкия изток и теорията на
прагматизма”
за придобиване на образователната и научна степен „доктор”
в научна област: 3. Социални, стопански и правни науки,
по професионално направление: 3.3. Политически науки,
научна специалност: Политология

Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните
разпоредби на ЗРАСРБ с дисертанта, както и че нямам частен интерес, който би могъл
да влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на работата ми като член на
журито по тази процедура.
1. Информация за дисертанта
Даниел Галили е роден в САЩ. Бакалавър и магистър е по политически науки,
завършил е Отворения университет в Израел. Докторант е по политоогия в ЮЗУ
“Неофит Релски”, Благоевград, с научен ръководител проф. Борис Манов. Бил е учител
в Тел Авив, Израел, и преподавател в Университета на Лос Анджелис. Има
впечатляващо количество публикации, накои от които в съавторство. Получил е две
академични награди – от Институт “Жаботински” в Израел и от Изследователския
институт за медии и журнализъм в Израел, както и изследователски грант на Chaim
Kolitz Fundation за изследвания върху ционизма.
2. Данни за дисертацията и автореферата
Дисертацията е с обем от 266 страници и се състои от увод, 4 глави, заключение,
литература, 3 приложения и речник на термините. Библиографията обхваща 102
източника на английски език, като са включени и изследвания на български автори,
които имат отношение към изследваната тема. Авторефератът е с обем от 30 страници
и адекватно отразява съдържанието на дисертационния труд.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Дисертацията е посветена на изключително актуална и нееднозначна тема,
свързана с развитието на ислямските движения в Близкия Изток. Съгласна съм с автора,
че темата е “полемична и изисква добри познания, за да може да се обяснят събитията в
Близкия Изток и философията на исляма, религиозния догматизъм и тероризма, които
водят до политическия ислям” (стр. 13-14 от Дисертацията и 8 от Автореферата). За да
изследва сложната и деликатна тема, касаеща мястото на исляма в съвремения свят,
Даниел Галили използва оригинален и продуктивен подход, залегнал в самото заглавие
на дисертацията и очертаващ дисертабелния й характер. Първо, той се съсредоточава
предимно върху сунитските ислямски движения и второ и най-важно – разглежда ги от
гледна точка на възможната им връзка с конкретна философска теория, а именно
прагматизма.
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изследователски материал, така и да прави изводи, обобщения и да очертава насоките
на развитие.
В Увода коректно и в пълнота са представени основните понятия, които ще се
разискват, както и връзката между тях, очертани са задачите и обхвата на темата и ясно
е формулирана изследователската хипотеза, чието доказателство ще се търси в
дисертацията, а именно “Прагматизмът е философска основа на

практиката,

проявите и действията на сунитските ислямиски движения” (стр. 16 от
Дисертацията, стр. 9 от Автореферата).
За да обоснове тезата си, в Първа глава докторантът подробно разглежда теорията
на прагматизма, проследява неговото историческо и философско разгръщане,
анализира основната прагматична максима и прагматичните теории за истината. Важно
за първа глава е и изясняването на концепцията “политически ислям”, върху която се
базира дисертационния труд, и сравнителното изследване на теориите за политическия
ислям на Едуард Саид и Бернард Люис, както и анализа на развитието на политическия
ислям според подхода на последния. Този обстоен философско-политологически
анализ и аргументираното представяне на тезите на прагматизма дава на докторанта
необходимата теоретична база, върху която да гради изследването на конкретните
прояви на политическия ислям в Близкия Изток.
Следващите три глави са посветени на политологическо и философско изследване
именно на този въпрос, като докторантът се спира на три основни прояви – ислямското
движение в Израел, движението Хамас в Палестина и движението “Мюсюлмански
братя” в Египет. Обосновано, трите глави са изградени по сходна логика.

Така във втора глава задълбочено и подробно се анализира ислямското движение в
Израел. Докторантът изяснява статута на религията в Израел, правния статус на
мюсюлманското шериатско право и статус на личността според израелското
законодателство, дава историческа справка за създаването на ислямското движение в
Израел и анализира неговата идеология и цели.
В следващата, трета,

глава се изясняват принципите на властта в Палестина,

статута на религията в правителството и обществото, идеологията на движението
Хамас и основните му принципи.
Четвърта глава осъществява сходен анализ на статута на религията в обществото,
идеологията и принципите на движението “Мюсюлмански братя” в Египет.
Основен похват, който позволява продуктивен анализ на конкретните прояви, е
структурирането и на трите глави спрямо оста, търсеща отношението между
идеологията на съответното движение и принципите на прагматизма. Изграждането на
дисертационния труд спрямо тази ос, дава възможност на докторанта да направи
обосновани изводи в Заключението си, потвръждавайки изследователската си хипотеза,
и да покаже основните насоки, в които се осъществява прагматизма на тези движения.
4. Оценка на публикациите по дисертацията и автореферата
От многобройните си публикации Даниел Галили

е посочил 7 като имащи

отношение към темата. Участвал е поне в 3 международни конференция – в Китай и
Сърбия, като това обаче не е отразено в Автореферата и се разбира от
Автобиографията.
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необходимите изисквания за получаване на научната и образователна степен доктор.
Авторефератът отговаря на изискванията за обем и съдържание и адекватно
представя основните идеи, изводите и приносните моменти на дисертацията, с чиято
формулировка изразявам съгласие.
5. Оценка на изследователските приноси
Дисертацията е структурирана е много добре според логиката на изследването,
започвайки с изграждане на общо-теоретична основа и преминавайки към анализ на
конкретни прояви на изследвания феномен. Осъществен е адекватен за темата
политико-историографски подход, като емпиричният материал е обхванат пълноценно
в обща аналитична структура. Дисертацията представлява оригинален принос в

изследване на динамиката на развитие на ислямските движения в съвременния свят.
Трябва да се отбележи и стремежът на автора към изследователска обективност.
6. Забележки и препоръки
В дисертацията се представят три вида ислямски движения, свързани с три, доста
различни в политическо и историческо отношение страни. Би било добре, ако се
очертаят по-ясно основанията за избора им и се представи по-експлицитен сравнителен
анализ на проявите на ислямските движения в тях.
Дисертацията представя 3 приложения, които потвръждават изводите на
дисертанта. Липсва обаче достатъчна авторова рефлексия върху представените данни.
7. Заключение
Дисертационният труд на Даниел Галили отговаря на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото
прилагане

и Условията и реда за придобиване на научна и образовтелна степен

„доктор“ в ЮЗУ. Той показва ерудиция, мащабност и яснота на изследователските
цели, умение да се търси адекватен подход за анализиране на сложни проблеми. Ето
защо ще гласувам положително на Даниел Галили да бъде присъдена образователна и
научна степен „доктор“ по професионално направление – 3.3. Политически науки,
научна специалност – Политология.
07.03.2022

Подпис:
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REVIEW
by Assoc. Prof. Dr. Antoaneta Nikolova,
South-West University „Neofit Rilski", Blagoevgrad,
on the PhD Thesis by Daviel Galily,
PhD student at the Department of Philosophical and Political Sciences,
on the topic: " Sunni Islamic movements in the Middle East and the theory of
Pragmatism"
for obtaining the educational and scientific degree "Doctor"
in the field of higher education 3. Social, economic and legal sciences
Professional field: 3. 3. Political sciences
Specialty: Politology
Research adviser: Prof. Dr. Boris Manov
Grounds for submitting the review: Order 189/09.02.2022 of the Rector of SWU
"Neofit Rilski" for the composition of the scientific jury. At the first meeting of the
scientific jury, held on February 14, 2022, I was assigned to write a review of the
above mentioned dissertation.

I.

Information about the PhD student
Daniel Galili was born in the United States. He has a MA in Political Science

(Democracy Studies) and BA in Political Science from the Open University of Israel. He is a
PhD student in political science at SWU "Neofit Relski", Blagoevgrad, with PhD supervisor
Prof. Boris Manov. Galily was a teacher in Tel Aviv, Israel, and an online lecturer at the
University of Los Angeles. He has an impressive number of publications, some of which with
co-author/s. He has received two academic awards from the Jabotinsky Institute in Israel and
the Research Institute for Media and Journalism in Israel, as well as a research grant from the
Chaim Kolitz Foundation for Research on Zionism Studies.
II.

General characteristics of the presented dissertation
The dissertation has 266 pages and consists of an introduction, 4 chapters, conclusion,

literature, 3 appendices and a glossary of the terms. The bibliography includes 102 sources in
English. Researches by Bulgarian authors relevant to the research topic are regarded as well.
III.

Review of the content and results
The dissertation is dedicated to an extremely important and multidimensional topic

related to the development of Islamic movements in the Middle East. I agree with the author

that the topic is "relevant, polemical and requires good knowledge to be able to explain the
events in the Middle East and the philosophy of Islam, religious dogmatism and terrorism,
which lead to political Islam” (pp. 13-14 of the Dissertation). Tin order to explore the
complex and delicate subject concerning the place of Islam in the modern world, Daniel
Galily uses an original and productive approach, embedded in the very title of the dissertation
and outlining its research nature. First, it focuses mainly on the Sunni Islamic movements.
Second and most important, he analyses them in terms of their possible connection to a
specific philosophical theory, namely Pragmatism. This allows the author to fully cover the
extensive research material, as well as to draw conclusions, summaries and to outline
directions for development of the researched object.
The Introduction correctly and completely presents the main concepts to be discussed,
as well as the relationship between them, outlines the tasks and scope of the topic and clearly
formulates the research hypothesis, the proof of which will be sought in the dissertation,
namely "Pragmatism is a practice, manifestations and action of the Sunni Islamic movements”
(p. 16 of the Dissertation).
In order to substantiate his thesis, in the First chapter the PhD student examines in
detail the theory of pragmatism, traces its historical and philosophical development, analyzes
the basic pragmatic maxim and pragmatic theories of truth. Important for the first chapter is
the clarification of the concept of "political Islam", on which the dissertation is based, and the
comparative study of the theories of political Islam by Edward Said and Bernard Lewis, as
well as the analysis of the development of the political Islam. This thorough philosophical and
political analysis and the reasoned presentation of the theses of pragmatism gives the
necessary theoretical basis on which the author could build his study of the specific
manifestations of political Islam in the Middle East.
The next three chapters are devoted to a political and philosophical research on this
issue. Daniel Galily is focusing on three main events – the Islamic movement in Israel, the
Hamas movement in Palestine and the Muslim Brotherhood movement in Egypt. Reasonably,
the three chapters are built on a similar logic.
Thus, in the Second chapter, the Islamic movement in Israel is thoroughly and in detail
analyzed. The PhD student clarifies the status of religion in Israel, the legal status of Muslim
Sharia law and the personal status according to Israeli law, gives a historical background to
the establishment of the Islamic movement in Israel and analyzes its ideology and goals.

The next, Third, chapter clarifies the principles of authority in Palestine, the status of
religion in the government and the society, the ideology of the Hamas movement and its basic
principles.
Chapter Four provides a similar analysis of the status of religion in society, the
ideology, and the principles of the Muslim Brotherhood movement in Egypt.
The main technique that allows a productive analysis of the specific manifestations is
the structuring of all three chapters in relation to one axis, namely the axis that seek to reveal
the conection between the ideology of the movements and the principles of Pragmatism. The
construction of the dissertation in accordance with this axis allows the author to draw sound
Conclusion confirming his research hypothesis, and to show the main directions in which the
pragmatism of these movements is realised.

IV.

Publications on the topic of the dissertation
Daniel Galily has identified 7 of his numerous publications as relevant to the topic of

Disertation. He has participated in at least 3 International conferences - in China and Serbia,
but this is not considered in the PhD thesis Summary and could be revealed from the CV. The
publishing and dissemination activity of the PhD student fully covers the necessary
requirements for obtaining the scientific and educational degree of doctor.
V.

Content of the Abstract and the self-assessment of the scientific contributions
The PhD thesis Summary consists of 30 pages and adequately follows the content of

the dissertation. The Summary meets the requirements for volume and content and adequately
presents the main ideas, conclusions and contributions of the dissertation. I agree with the
content of contributions pointing out in the Summary.
VI.

Research contributions of the dissertation.
The dissertation is structured very well according to the logic of the research, starting

with the construction of a general theoretical basis and moving on to the analysis of specific
manifestations of the studied phenomenon. A politico-historiographical approach adequate to
the topic has been implemented and the empirical material is coherently implemented in the
general analytical structure. The dissertation is an original contribution to the study of the

dynamics of the development of Islamic movements in the modern world. The author's
striving for research objectivity should also be admired.
VII.

Remarks and recommendations

The dissertation presents three types of Islamic movements related to three countries
that are quite different politically and historically. It would be good to outline more clearly the
reasons for their choice and to present a more explicit comparative analysis of the
manifestations of Islamic movements in them.
In the dissertation 3 appendices that confirm the thesis are added. There, however, are
not sufficient author's reflections on the presented data.
VIII. Conclusion
The dissertation of Daniel Galily covers the requirements of the Law on the
Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its
implementation and the Terms and Conditions for obtaining the scientific and educational
degree "Doctor" at SWU. It shows erudition, clarity of research goals, and ability for applying
adequate approach for analyses of complex problems. That is why I will vote FOR awarding
Daniel Galily an educational and scientific degree "Doctor" in a professional field - 3.3.
Political science, scientific specialty - Politology.
07.03.2022

Assoc. Prof. Dr. Antoaneta Nikolova

