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СТРАТЕГИЯТА НА ИДИЛ 

доцент д-р Константин Казаков 

 

Резюме: Какво кара ИДИЛ да вярва, че е способна да сваля правителства и да променя 
установени политики с няколко акта на символично насилие? Как точно се опитва да 
постигнат целите си? Каква е същността на процеса, който се надява да предизвика? 
Тази статия ще се опита да идентифицира характерния, фундаментален „модус 
операнди“ на стратегическия тероризъм. С това може да се представи рамката, 
чрез която използващите терористични актове очакват да постигнат целите си. 
Този „модус операнди“ може да бъде определен като процес, състоящ се от три нива. 
Първото е дезориентация – целта е да се отдалечат (отчуждят) органите на 
властта от гражданите чрез намаляване на значимостта на правителството до 
безсилие в очите на населението и създаване на впечатление, че управляващите са 
неспособни да се справят в ситуация на развиващ се хаос. Второто е отговор на 
целта – стремеж да се предизвика правителството да отговори по благоприятен за 
терористите начин. Третото е спечелване на легитимност – цели да използва 
емоционално въздействие върху насилието за въвеждане на алтернативно 
политическо послание, както и за разширяване основата за подкрепа на терористите, 
често посредством медии и политически организации. 
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THE STRATEGY OF ISIS 

Konstantin Kazakov 

Abstract: What makes ISIS believe they can bring down governments or alter established 
policies with a few acts of symbolic violence? How exactly are they trying to achieve their 
aims? What is the nature of the process they hope will unfold? This article will try to identify 
the distinctive, fundamental modus operandi of strategic terrorism, hoping to set out a 
framework by which those who utilize a campaign of terrorism seek to attain their ends. This 
modusoperandi can be conceptualized as a process that consists of three stages. The first – 
disorientation – seeks to alienate the authorities from their citizens by reducing the 
government to impotence in the eyes of the population and creating the impression that ‘those 
in power’ are unable to cope with a situation of evolving chaos. The second – target response 
– aims to induce the government to respond in a manner that is favourable to the insurgent 
cause. The third – gaining legitimacy – serves to exploit the emotional impact of the violence 
to insert an alternative political message as well as broaden the terrorists’ support base, 
often through the media or political front organizations.  
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