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مــــســــــار الـــحـــوار
اإليراني- السعــودي

الحد من الفجوة القائمة بين البلدين 
تهدئة حالة التوتر التي تكاد تالمس الحرب غير 

المباشرة في أكثر من أزمة إقليمية حيث تتعارض  
مصالح الطرفين إلى حد التصادم، وتحديدا اليمن 

-صناعة أرضية مناسبة للحوار وبناء الثقة بعد انهيارها 
على نحو غير مسبوق خالل السنوات الماضية 

(مصادر جاده إيران)

طهران تدعم أي حوار إيجابي  بين دول الجوار, وهناك
رغبة في إيران العادة العالقات مع الرياض

(المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده)

ولهم فيها  مصالح  ولدينا  وتنمو  مزدهرة  إيران  نريد 
والعالم المنطقة  لدفع  المملكة وكل ذلك  مصالح في 

لالزدهار والنمو
(ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)

نيسان/ أبريل 2021
انطالق جوالت الحوار

تم قطع شوط كبير في الحوار بين السعودية وإيران في
الفترة األخيرة وهناك لقاءات واتصاالت ناجحة

دعمت السعودية موقف إيران في الفصل بين االتفاق
فيينا محادثات  خالل  الباليستية  والصواريخ  النووي 
وكان لتدخل سفيرها هناك لصالح الموقف االيراني أثًرا

طيبا

(وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف)

أيار/ مايو 2021  
انعقاد الجولة الثانية، حيث استمرت 7 ساعات

إيرانية حكومة  تشكيل  بسبب  للحوار  مؤقت  توقف 
جديدة

انعقاد مؤتمر بغداد بحضور وزيري خارجية إيران
والعراق

اللقاءات السعودية اإليرانية مستمرة وهناك رغبة لدى
الطرفين بالوصول إلى نتائج إيجابية

(وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في نهاية المؤتمر)

آب/ اغسطس 2021

مثل إيران علي شمخاني، ومثل السعودية عادل الجبير

مسار على  بظاللها  تلقي  اليمني  الملف  عقدة  بقيت 
محادثات الجولة دون أن تؤدي لعرقلتها

أيلول/ سبتمبر 2021
انعقاد الجولة الرابعة في مطار بغداد

حضر عن إيران مسؤولين كبار من المجلس األعلى لألمن 
القومي ورئيس جهاز المخابرات السعودي.

في  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  شارك 
جلسة الحوار

سبق اللقاء اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من البلدين 
في مسقط

جرى قبل اللقاء التوافق على هدنة إنسانية في اليمن

نيسان / أبريل 2022
انعقاد الجولة الخامسة

تموز / يوليو 2021

انعقاد الجولة الثالثة

إضغط للمزيد

إضغط للمزيد

إضغط للمزيد
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