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Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd op donderdag 13 februari 2020 
door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

De tumultueuze actualiteit in het Midden-Oosten werd de laatste jaren beheerst door de zelfuitgeroepen “Islamitische 
Staat in Irak en Syrië”. Als plaatselijke manifestatie van Al-Qaida heeft dit militie-achtige fenomeen voordeel kunnen halen 
uit de neutralisatie van Saddam Hoessein in 2003 en van de destabilisatie van het regime van Bashar al-Assad vanaf 2012, 
om zowel het beleids- als het veiligheidsvacuüm dat ontstaan was, in te vullen. In de nasleep van haar bliksemsnelle 
territoriale verovering onderscheidde Daesh zich van andere jihadistische spelers door het uitroepen van het “kalifaat” 
in 2014 en door een onuitgegeven reeks van aanslagen in de hele wereld, waaronder ook in Brussel in 2016.  

Als antwoord daarop heeft de internationale gemeenschap een coalitie gevormd van meer dan zestig naties. 
Hun campagne van luchtaanvallen heeft geleid tot het ineenstorten van het “gecentraliseerde Daeshistan” in 2019. 
De nieuwe machtsevenwichten die toen ontstaan zijn, tonen nu reeds hun uiterste kwetsbaarheid, in het bijzonder wat de 
Koerdische spelers betreft. Hoe kunnen we de nieuwe uitdagingen en dynamieken begrijpen die in dit gebied aan het werk 
zijn, waar zich – buiten de Amerikaans-Russische krachtmeting – o.a. de Turkse, de Iraanse en de Saudi-Arabische belangen 
vermengen? 

We hebben het genoegen twee experten te mogen verwelkomen, die zich onderscheiden door hun empirische kennis 
op het terrein, om ons daarover een geïnformeerde stand van zaken te bezorgen. Fabrice Balanche, hoogleraar bij de 
Université de Lyon 2, zal zijn recente belevenissen in Syrië en, meer in het bijzonder, in het “Rojava” Koerdische gebied met 
ons delen. Joost Hiltermann, directeur van het MENA-programma bij de International Crisis Group, zal, van zijn kant, zijn 
inzichten met betrekking tot de recente ontwikkelingen in Irak en “Zuid-Koerdistan” toelichten. 

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 13 februari 2020 om 17 uur in het conferentiecentrum van de Campus 
Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans en Engels gehouden, 
met simultaanvertaling in het Nederlands, Frans en Engels. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw 
aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be. Inschrijving niet later dan dinsdag 11 februari 2020 
is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier. 
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