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Online avondconferentie 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een online avondconferentie, georganiseerd op donderdag 
25 februari 2021 door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie. 

In een tijd waarin de hele wereld een vreselijke gezondheidscrisis doormaakt als gevolg van de Covid-19-epidemie, 
waaraan het Midden-Oosten evenmin ontsnapt, komen in één land in deze regio een reeks rampen van ongeëvenaarde 
proporties samen: in Jemen. Al zes jaar lang zit de bevolking van deze Arabische staat gevangen tussen Saoedische 
bommenwerpers die steun geven aan de strijdkrachten die loyaal zijn aan de internationaal erkende regering, Houthi 
Sjiitische rebellen die steeds meer op Iran moeten vertrouwen en de afscheidingseisen van een Zuiden dat grotendeels 
is geïnfiltreerd door Al-Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQAS). 

Het oude "Arabia Felix", heden een bijzonder zwakke economische speler, heeft zijn situatie in de loop van de 
oorlogsjaren dramatisch zien verslechteren en is op het punt gekomen dat de op zijn grondgebied aanwezige NGO's 
steeds vaker de alarmbel luiden vanwege verschillende humanitaire rampen: hongersnood, cholera of difterie, om er 
maar een paar te noemen. Dit Danteske fresco komt bovenop een stormachtige geschiedenis waarin "twee Jemens" 
elkaar het vaakst als tegenstanders hebben ontmoet, aan weerszijden van talrijke structurele breuklijnen: geografisch 
reliëf, religieuze identiteiten, koloniale erfenis, tribale verwantschappen, enz. 

Geconfronteerd met een situatie waarin het interne autoritarisme ook niets goed voorspelt, worden vele ogen 
gericht op de rol die regionale spelers (vooral Saoedi-Arabië en Iran) spelen, terwijl een nieuwe Amerikaanse regering 
in de startblokken staat en bestemd is om de kaarten in de regio opnieuw te herschikken. 

Om dit veelzijdige conflict te ontcijferen en er de contouren van een mogelijke verzoening te proberen 
onderscheiden, hebben we het genoegen om twee experten welkom te heten: dr. Laurent Bonnefoy, een 
CNRS-onderzoeker die momenteel verbonden is aan de Sultan Qaboos Universiteit van het Sultanaat Oman, alsook 
dr. Thomas Juneau, adjunct-professor aan de Universiteit van Ottawa en geaffilieerd onderzoeker aan het Sana'a 
Center for Strategic Studies. 

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 25 februari 2021 om 17 uur en in het Engels worden gehouden. 
Wij danken u bij voorbaat zich te willen registreren via de volgende link: https://www.defence-institute.be. 
Registratie, onder voorbehoud van beschikbaarheid, is verplicht en moet uiterlijk op maandag 22 februari 2021 zijn 
ontvangen. U ontvangt dan de link om zich te verbinden met de conferentie. 
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