
ИДИЛ: В ТЪРСЕНЕ НА ОБЯСНЕНИЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ДЖИХАДИСТКИЯ 
ТЕРОРИЗЪМ 

 
Явор Райчев 

 
Резюме: Модерният джихадистки тероризъм е една от най-сериозните 

заплахи за международната сигурност. Основан на възникналия като идея през 70-те 
години джихадизъм, който е уродливият резултат на „една фундаменталистка линия 
на мислене, базирана на митологизирания възглед за оригиналния ислям“, той е 
насочен преди всичко към изключените и маргинализирани елементи на ислямските 
общества и цели да оправдае транснационалното политическо насилие като 
единствен начин за възстановяване на халифата и новото обединение на уммата. 
Неговото най-радикално въплъщение днес е така наречената „Ислямска държава“ 
(ИДИЛ), която, въпреки военните поражения, е далеч от перспективата да бъде 
разгромена и заличена. Всеобхватните причини, които обуславят подобно състояние 
на нещата, са много и излизат извън сферата на това скромно изследване, което 
твърди, че влиянието и успехите на терористичната организация ИДИЛ отчасти се 
дължат на неправилната оценка на нейните характер и природа, и следователно, на 
неадекватните методи на противодействие отстрана на международната общност. 
„Ислямска държава“ бе описвана като „поредната терористична групировка“, 
подобна на „Ал Кайда“, „естествено продължение на Арабската пролет в Сирия и 
Ирак“, „група от фанатици“ и др. Въпреки че във всички подобни определения се 
съдържа доза истина, нито една от тези интерпретации не успя да предостави 
аналитична концепция, която да стане основа за противодействие на тази най-
сериозна заплаха за сигурността днес. В преследване на убедителен отговор тук се 
изследва как две обяснителни концепции – тази за „клуба“, и тази за „държавата-
черупка“, действат в рамките на констелацията от вътрешни и международни 
фактори. През тяхната призма е разгледано възникването и развитието на ИДИЛ и 
нейните несъмнени успехи в политическата мобилизация на международното 
джихадистко движение. Направени са определени предположения за бъдещето на 
региона след нейния разгром или трансформиране в образувание, което няма 
претенции за държавност. 
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Abstract: Now-a-days, modern global terrorism is one of the major threats for the 
international security. Based on the emerged in the 70s jihadism, which is a twisted result of 
“one fundamental line of thought, based on the mythological view of the original Islam” 
(Migaux, 2007), it is mainly targeted at the excluded and marginalized individuals of the 
Islamic societies and tries to justify the transnational political violence as the only way to 
restore the caliphate and unify the ummah. Its most radical incarnation today is the so called 
Islamic State, which despite the military defeats, is still very far from being eradicated. The 
reasons behind the current situation are various and are outside the scope of this research, 
which simply claims that partially, the influence and the success of the Islamic State are result 



of the inappropriate judgement of its nature and therefore, of the inadequate methods to 
combat it, adopted by the international community. 

ISIS was described as “just another terroristic organization”, similar to Al-Qaeda, 
“natural continuation of the Arab Spring”, “groups of fanatics”, etc. All mentioned 
interpretations are to some extend valid, but none of them managed to supply us with 
analytical framework which can be used as a starting point to combat this most serious 
security threat today. 

In pursue of a satisfactory answer, in this research I examine two explanatory 
concepts: the economic club one, and the shell-state one. Through their prism I study the rise 
and the development of ISIS, its successes in the political mobilization of the international 
jihadist community, and the power and impact of its ideas on some sectors of Muslim 
societies. 
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