
¿ كانت االصالحات السياسية والتزال همًا مؤتمريًا وقضية تتصدر أجندة القيادة السياسية 
والتنظيمية بزعامة األخ القائد علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي حرص على أن يجعل من تلك االصالحات خطوطًا عريضة في برنامجه االنتخابي 
الذي حاز بموجبه ثقة الجماهير في االنتخابات الرئاسية والمحلية سبتمبر 2006م ليصبح 

ذلك البرنامج وثيقة جماهيرية والتزامًا مؤتمريًا.

ولي�س جديدًا القول ان اال�سالحات ال�سيا�سية التي تتطلبها املرحلة وغدت الكثري 

من القوى ال�سيا�سية تتحدث عنها من وجهات نظر خمتلفة كانت منذ وقت مبكر 

ت�سغل تفكري واهتمامات املوؤمتر وقيادته  قبل ان يتحدث عنها االآخرون حيث 

جاءت وثائق املوؤمتر  العام ال�سابع املنعقد يف دي�سمرب 2005م بروؤى �سريحة 

ووا�سحة ازاء اال�سالحات ال�سيا�سية ال�ساملة التي ت�سمل تعديالت د�ستورية 

وتغيريات مف�سلية يف ال�سيا�سات العامة والت�سريعية النافذة وحددت بو�سوح تام 

توجهات املوؤمتر نحو حكم حملي وا�سع ال�سالحيات وتو�سيع امل�ساركة ال�سعبية 

وحتقيق قفزة نوعية يف املمار�سة الدميقراطية.

وا�ستكمااًل لهذه الروؤى وتنفيذًا لها جاء الربنامج االنتخابي للرئي�س وكذا 

الربنامج االنتخابي لرئي�س املوؤمتر يف انتخابات 

2006م ليجعل من تلك ال��روؤى برامج عمل 

ركزت على ق�سايا جوهرية اأبرزها اال�سالحات 

ال�سيا�سية والتعديالت الد�ستورية واحلد من 

املركزية وتو�سيع م�ساركة املراأة واعتماد نظام 

الغرفتني الت�سريعيتني، ف�ساًل عن الرتكيز على 

مكافحة الف�ساد واالره��اب وحتقيق التنمية 

امل�ستدامة وعلى هذا اال�سا�س جاء برنامج 

حكومة امل��وؤمت��ر  لتحول تلك التوجهات اىل 

م�سفوفة تنفيذية على جميع امل�ستويات.

وج��اءت بعد ذلك مبادرة فخامة الرئي�س 

التي ت�سمنت ت�سع نقاط ا�سا�سية وترجمت 

التي  القيادة  ب�سراحة متناهية توجهات 

تلبي متطلبات احلا�سر وامل�ستقبل بعيدًا عن 

ال�سجيج واملزايدات.

ول�سنا ب�سدد اخلو�س يف تفا�سيل ما ا�ستجد على ال�ساحة الوطنية من اأحداث 

كان معظمها مفتعاًل وخمططاً له لكنه من املهم اال�سارة اىل اآن تلك االحداث اأعاقت 

كثرياً توجهات القيادة واأداء احلكومة وم�سروع اال�سالحات وكثريًا من مفردات 

برنامج الرئي�س واملوؤمتر واحلكومة، وخا�سة مايتعلق باال�سالحات ال�سيا�سية 

التي اأرادها املوؤمتر والقيادة ال�سيا�سية م�سروعاً عملياً ي�سارك فيه اجلميع مبا يف 

ذلك القوى ال�سيا�سية يف املعار�سة اإاّل ان بع�س هذه القوى ا�ستثمرت هذه االرادة 

ا�ستثمارًا �سلبياً وبداأت متار�س ال�سغوطات واال�سرتاطات التي ات�سلت مب�سالح 

حزبية اأكرث من ات�سالها بعملية اال�سالحات ال�سيا�سية.

ول�سنا بحاجة اىل �سرد �سواهد ارادة املوؤمتر وقيادته ال�سيا�سية 

اجلادة لتحقيق هذه اال�سالحات مب�ساركة االآخرين  وبال�سكل 

الذي ي�سمن لهذه اال�سالحات جناحاً يف احلد من اال�سكاالت 

التي ظهرت على ال�ساحة الوطنية، ويف �سدارتها الو�سع االمني 

واأعمال التخريب والتمرد ودعاوي الت�سطري وثقافة الكراهية 

وكذا الو�سع االقت�سادي ومفردات الفو�سى التي توؤججها بع�س 

القوى والتيارات وتغذي بع�سها اأياد خارجية لها ح�ساباتها 

اخلا�سة، لكن قرارات وقف العمليات الع�سكرية يف �سعدة اأكرث 

من مرة او قرارات العفو على املتمردين واملخربني واملغرر بهم 

يف �سعدة وبع�س املحافظات اجلنوبية، وكذلك دعوة الرئي�س 

اأكرث من مرة القوى اآل�سيا�سية حلوار وطني، وتوقيع اتفاق 

فرباير  مع احزاب اللقاء امل�سرتك وتاأجيل االنتخابات لفتح باب 

احلوار ال�سامل الذي يف�سي اىل توافق على ا�سالحات �سيا�سية، كل هذه املفردات 

وغريها توؤكد ان لدى املوؤمتر ال�سعبي العام وقيادته �سعة �سدر لالآخر، وارادة 

جادة مل�ساركة االآخرين يف حتقيق وتنفيذ ا�سالحات �ساملة ي�سارك فيها اجلميع 

ويتحمل م�سئوليتها اجلميع يف الوقت الذي ي�ستطيع فيه املوؤمتر ال�سعبي العام 

ان يقوم بتنفيذ هذه اال�سالحات مبفرده باعتبارها جزءًا من برناجمه وروؤيته، 

وباعتباره �ساحب االأغلبية الربملانية وميتلك احلق يف امل�سي مب�سروعه اىل االمام 

وفق ما تتيح له الت�سريعات النافذة من �سالحيات، وما يتحمله 

من م�سئولية ازاء هذا امل�سروع.

لكن حر�س املوؤمتر وقيادته على التعاطي مع روؤى االآخرين 

وم�ساركتهم امل�سئولية عن م�سري حا�سر وم�ستقبل البالد، هذا 

احلر�س كان يت�سدر اأية روؤية للم�سي يف هذا االجتاه.

وعلى الرغم من ان هذا احلر�س كان له ثمنه وتبعاته ال�سلبية 

على املوؤمتر والوطن، لكنه يظل احدى ميزات املوؤمتر ال�سعبي 

العام و�سمات قيادته ال�سيا�سية التي تتوج هذا النهج برعاية 

احلوار الوطني ال�سامل الذي بداأت خطواته العملية باالجتماع 

االول للجنة التهيئة للحوار الوطني مطلع هذا اال�سبوع تنفيذًا 

ملح�سر اتفاق 17 يوليو الذي مت التوقيع عليه بدعوة ورعاية 

وح�سور فخامة االأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية رئي�س 

املوؤمتر ال�سعبي العام.

نعم ان اأدبيات املوؤمتر ال�سعبي العام ومبادراته وبرناجمه ال�سيا�سي والربنامج 

االنتخابي لفخامة الرئي�س ومبادراته وكل الوثائق التي انبثقت عن الفعاليات 

التنظيمية وال�سيا�سية قد �سبقت اجلميع اىل التاأكيد على حاجة البالد مل�سروع 

ا�سالحات �سيا�سية تواكب اال�سالحات االدارية واملالية واالقت�سادية.

وجاءت امل�ستجدات التي �سهدتها البالد وخالل الفرتة مابني 2003 و 2010م 

لتوؤكد ان روؤية املوؤمتر وقيادته �سائبة وان التاأخر يف تنفيذ ا�سالحات �سيا�سية 

�ساملة تلبي متطلبات احلا�سر وامل�ستقبل �سيكون له انعكا�سات �سلبية على نحو 

ما �سهدته البالد خالل الفرتة امل�سار اليها.

يف الوقت الذي اقت�سرت جهود االآخرين على تغذية ا�سباب تلك اال�سكاالت 

باحلديث عن نتائجها والتن�سل من اأية جهود الجتثاث ا�سبابها، بل واعاقة جهود 

معاجلتها حتى غدت تلك اال�سكاالت اليوم تهدد كثريًا من م�سالح الوطن واأمنه 

واقت�ساده ونهجه الدميقراطي، ولعل مقت�سيات ح�سن الظن وم�سداقية النوايا 

التي يت�سم بها املوؤمتر واملوؤمتريون القول ان ا�ستجابة القوى ال�سيا�سية  لدعوات 

املوؤمتر املتكررة متثل حالة ا�ست�سعار باخلطر و�سعور بامل�سئولية.

على ان االأمل يحدونا ويحدو جميع اأبناء ال�سعب اليمني ان تكون هذه احلالة من 

ال�سعور بامل�سئولية �ستكون مبتداأً لل�سري اجلاد 

يف طريق ايجاد احللول اجل��ادة وال�سادقة 

للم�ساكل القائمة ولي�س املزيد من احلديث 

املطاطي عنها واملزايدة عليها والتن�سل من 

م�سئولية معاجلتها.

فالبلد يعاين من و�سع اقت�سادي متدهور 

او حالة اأمنية غ��ري م�ستقرة يف ظ��ل وج��ود 

اأع��م��ال عنف وتخريب وفو�سى ودع���اوى 

متزيق ون��وازع نكو�س عن الوحدة والنهج 

الدميقراطي، وخطاب �سيا�سي واعالمي يعزز 

التمرت�س ويقود اىل الفو�سى وي�سجع على 

جت��اوز الت�سريعات واإلغاء دور املوؤ�س�سات 

الد�ستورية وكل هذه املوؤ�سرات واملفردات 

ف  لتطر ا و لعنف  ا و �سى  للفو بيئة  ت�سكل 

وتعطى الفر�سة الع��داء الوطن الذين لهم 

مطامع وح�سابات خا�سة لتمرير م�ساريعهم على ح�ساب �سيادة الوطن ووحدته 

وا�ستقراره وثوابته  واأجهزته ودولته وكل م�ساحله التي ن�سرتك فيها ونتحمل 

م�سئولية حمايتها جميعنا.

ومبعنى اآخر ان احلوار املرتقب يجب ان ي�سع يف ح�ساباته كل هذه املفردات 

ليبحث يف املعاجلات واحللول التي �ستحمي م�سالح الوطن  التي هي م�سالح 

اجلميع، ويتحمل م�سئولية حمايتها اجلميع ويف مقدمة اجلميع املوؤمتر ال�سعبي 

العام. ۹

اأع��رتف اأن كتابة انطباعات عن اململكة العربية 

ال�سعودية فيها جمازفة، فال ميكن للكلمات مهما 

انتقيناها بعناية اأن ت�سف جزءًا ب�سيطاً من روعة 

اللحظات الروحانية يف رحاب رو�سة الر�سول �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلَّم، اأو بُقرب الكعبة امل�سرفة.. 

اإن  تاريخ االأم��ة يقف اأمامك حا�سرًا بكل هيبته 

وعربه ودرو�سه على ثرى تلك االأر���س املباركة.. 

تقف االأح��زان واالأف��راح.. الهزائم واالنت�سارات.. 

اخلذالن والت�سحية.. 

الفقر والغنى.. الظلم 

وال������ع������دل.. احل���ق 

وال��ب��اط��ل .. و.. و.. 

الخ.

تميُّز نادر
يف ال�����س��ع��ودي��ة كل 

امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر 

وامل�ستقبل ت�ساهدها 

وتعي�س االأمة اأحداثها 

ي���وم���ي���اً م��ن��ذ اآالف 

ال�سنني دون انقطاع 

.. ف���اإذا ك��ان��ت اأعظم 

احل�سارات يف العامل ماتت واندثرت .. فاإن تاريخ 

اأمة االإ�سالم مازال حياً ، فها هو ال�سعي بني ال�سفا 

واملروة.. لهفة اأمنا هاجر بحثاً عن ماء زمزم .. احلج.. 

الطواف حول الكعبة.. بل اأعظم واأقد�س تعاليم جاء 

بها خ��امت االأن��ب��ي��اء 

وامل����ر�����س����ل����ني.. 

نعي�سها حتى يومنا 

و�ست�ستمر  ه���ذا، 

اإىل اأن ي���رث اهلل 

االأر��������س وم��ن 

عليها.. نعم ، اإنه 

��ز ال نظري  مت��يُّ

ل���ه يف ت��اري��خ 

الب�سرية.

نهضة تقهر 
الصحارى

مل تتوقف 

احلياة.. ومل يتجمد فكر اأحفاد 

: الفاروق .. ال�سديق.. ابن الوليد.. م�سعب.. اأبو ذر 

.. وداهية العرب .. واأبناء االأو�س واخلزرج وغريهم 

من اأحفاد �سحابة ر�سول اهلل ر�سي اهلل عنهم.. بل لقد 

�سيَّدوا نه�سة ت�سلب االألباب.. باإرادة الكبار قهروا 

عوا رمال  كل �سعوبات وعراقيل البناء والتطور وطوَّ

ال�سحارى، وجذبوا البدو لبناء الدولة ال�سعودية.. 

و�سار ال�سلفيون اليعرت�سون على التطاول يف البنيان.

اإن الزائر للمملكة �سي�ساهد اأروع ال�سور التي توؤكد 

اأن بناء املجتمعات وال��دول املتطورة ، والنهو�س 

بحياة االإن�سان هي من غايات االإ�سالم.. فلم ينغلق 

ل فل�سفته على مقا�س  النظام على نف�سه ومل ُتف�سَّ

»الدرعية« ، كما يعتقد البع�س .. 

ففي الريا�س وجدة ثمة حراك �سيا�سي متوا�سل ليل 

نهار، ومن خالله تتجلى قوة �سورة الالعب االإ�سالمي 

االأول القادم بثقة وهدوء.. ويزداد املرء قناعة بذلك 

اأً اأي�ساً  عندما يجد اأن املواطن ال�سعودي اأ�سبح مهيَّ

لهذا الدور .. فال جنده يتعامل بعن�سرية اأو قبلية 

اأو مناطقية اأو مذهبية مع االآخرين.. اإ�سافة اإىل انه 

يتعاي�س برحابة �سدر مع هنود وبنغال وباك�ستانيني 

وعرب واأوروبيني وغريهم دون �سيق اأو نزق .. موؤمناً 

باأن الكفاءات واخل��ربات يجب اأن ُت�ستغل وحُترتم 

طاملا وهي تبني اململكة .. على عك�س ماهو �سائد يف 

بالدنا اأو غريها عندما جند اأغبياء وبلداء ُتعطى لهم 

االأولوية يف التوظيف وُيحرم من ذلك املوؤهلون لالأ�سف 

بدعوى انهم  من مواليد حمافظة اأخرى من حمافظات 

اجلمهورية.

 وال�سيء االأهم  اأن املواطنني ال�سعوديني 

يف الوقت ذات��ه - 

�سخا�س  اأ ع��دا 

ن  ملو يتعا ال  -

م������ع ال���ع���م���ال 

الب�سطاء مبهانة، 

ن  ي�����س��ن��ف��و و  اأ

الرجال اإىل درجات 

بح�سب مكان امليالد 

.. بل اإنهم يج�سدون 

منهاجاً اإ�سالمياً لبناء 

ال��دول��ة ي�ستحيل اأن 

القبيلة  فكر  له  يت�سع 

مهما ك���ربت ع����ددًا اأو 

م�ساحة. 

اإ�سافة اىل اأن اململكة متتلك عوامل اخرى مهمة ومنها  

توافر اال�ستقرار ال�سيا�سي والرثوة املعدنية الكبرية 

، بل ويف مقدمة كل ذلك وجود االإرادة ال�سيا�سية التي 

تهيئ كل الظروف للقيام بهذا الدور بجدارة .

اإن ثالثة اأ�سابيع يق�سيها ال�سحفي يف اأر�س اململكة 

فرتة كافية لي�س لكتابة انطباعات، واإمن��ا لقراءة 

تفا�سيل مثرية للده�سة ت�سهدها اململكة تدح�س تلك 

ال�سورة امل�سو�سة يف ذهنية البع�س والتي ر�سمها 

�سّيقو االأفق حلاجٍة ما يف نفو�سهم.. 

فهناك موؤ�س�سات اإعالمية اأ�سبحت ت�سكل لوبياً قادرًا 

على توجيه الراأي العام العربي ، وحركة ا�ستثمارات 

�سخمة  ، وقالع علمية واقت�سادية عمالقة  ت�سيد ، 

يرافق ذلك اهتمام وا�سح يف بناء االإن�سان ال�سعودي 

واإعداده يف املوؤ�س�سات العلمية �سواء داخل اململكة 

اأو خارجها  لقيادة عملية التطور يف البالد م�ستقباًل.. 

هناك مدن خمططة ومزودة بكل اخلدمات مرتوكة يف 

ال�سحارى.. كما اأن هناك تغريًا وا�سحاً يف وعي النا�س 

و�سلوكهم اليومي، ففي �سوارع مدن 

ك��ال��ري��ا���س اأو 

جدة اأو غريها 

من املدن نادرًا 

ما تالحظ رجال 

�سرطة امل��رور 

على  ين  منت�سر

ال��ط��رق لتنظيم 

ح���رك���ة ال�����س��ري، 

ي���رم���ي  م�����ن  و  اأ

اأع��ق��اب ال�سجائر 

يف ال�سوارع .. اأما 

حمالت التفتي�س عن 

االأ�سلحة فال وجود 

لها البتة..

املطاوعة واإليرانيون
الفنادق مكتظة ب��االأج��ان��ب.. املحالت التجارية 

يرتادها اأنا�س �سقر و�سفر وبي�س وغريهم باأمان، 

ويف امل�ساجد يقف ال�سنة وال�سيعة الأداء ال�سالة يف 

�سف واحد وال يلتفت لالإيرانيني مهما بلغ �سجيجهم 

واأ�ساليبهم امل�ستفزة.. بل لعل املثري للده�سة هو اأن 

اململكة حر�ست على تاأهيل )املطاوعة( تاأهياًل حديثاً 

للتعامل مع االآخرين، ويالحظ اأن بع�سهم �ساروا 

يتحدثون بطالقة باللغة الفار�سية وغريها من اللغات، 

ولهذا دالئل كثرية وكبرية يف النف�س..

أبواب الشيطان 
اإن النظام والقانون 

ع��ن��دم��ا ي��ط��ب��ق على 

ال�سغري والكبري، على 

الفقري والغني، على 

االأم��ري وعلى املواطن 

الب�سيط  ب��دون متييز 

عندها تغلق االأب��واب 

اأمام ال�سيطان وجنده 

تطبيق  ف��ب��ف�����س��ل   . .

النظام يالحظ الزائر 

للمملكة ، لي�س غياب 

احل��ف��ر وامل��ط��ب��ات يف 

�سوارع مدنها ، بل وهنجمة املدججني باالأ�سلحة ، 

وتفحيط  قطاع الطرق ، واملختطفني وغريهم . 

كما اإن النظام والقانون هو ال�سالح القوي الذي  

يحمي املواطنني من ج�سع التجار ومينع التالعب 

ب���اأ����س���ع���ار ال�����س��ل��ع، 

لكل  بحزم  ويت�سدى 

م��ن ي��ح��اول جتويع 

واإذالل ال��ن��ا���س من 

مه بلقمة  خ��الل حتكُّ

عي�سهم، وال يقت�سر 

ح�����س��ور ال���دول���ة 

على اإ�سهار اأ�سعار 

 ، فح�سب ل�سلع  ا

واإمن��ا يف مراقبة 

االأم���ن الغذائي 

ب��ح��ي��ث ي��ك��ون 

وفق موا�سفات 

التهدد ال�سحة العامة باأية خماطر.

معهد األمري وتحسني صورة اليمن 
يف معهد االأمري احمد بن �سلمان لالإعالم التطبيقي  

بالريا�س، اجتمعنا الأول مرة اأربعة ع�سر �سحفياً 

مينياً من املوؤمترال�سعبي العام واأح���زاب اللقاء 

امل�سرتك ومن امل�ستقلني.. 

هناك �سعرنا جميعاً بفداحة اخل�سائر التي تلحق 

ببالدنا ب�سبب املهاترات االإعالمية غري امل�سئولة، 

ويزداد االأمر �سوءًا يف ظل غياب اأية روؤية اأو �سيا�سة 

اإعالمية تتبناها احلكومة بجدية تهدف  من ورائها 

اإىل حت�سني �سورة اليمن يف ذهن املواطن االأجنبي .

اإن اأهمية املحا�سرات التي تلقيناها حول )اإدارة 

املخاطر واالأزمات االإعالمية( ال تقدر بثمن .. ونتمنى 

من دولة الدكتور علي حممد جمور- رئي�س جمل�س 

الوزراء- ان يدعو اخلبري اأحمد عودة، فلديه اأفكار 

علمية متميزة  نعتقد اأن بالدنا بحاجة ما�سة لال�ستفادة 

منها وتعميم الفائدة على قيادات االأحزاب ومنظمات 

املجتمع امل��دين ،  وذل��ك يف اإط��ار تنفيذ االأول��وي��ات 

الع�سر .. الن اخل�سائر التي تتعر�س لها بالدنا ب�سبب 

الت�سخيم االإعالمي ال�سلبي  لالأحداث تت�ساعف يوماً 

بعد يوم. ۹
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السعودية نهضة تسابق الزمن

۹ �سعادة ال�سفري حممد علي االحول �سفري بالدنا لدى 
اململكة حر�س على االلتقاء بالوفد ال�سحفي يف بداية الدورة 

، وج�سد منوذج امل�سوؤول املتميز يف ح�سوره حفل اختتام 

ال��دورة التي اأقامتها وزار ة الثقافة واالإع��الم باململكة 

بالتن�سيق مع معهد االأمري اأحمد بن �سلمان .. فكان لالحتفال نكهة خا�سة 

.. خ�سو�ساً و�سعادة ال�سفري يحظى باحرتام وتقدير اجلميع .

۹ الزميل نبيل اال�سيدي رئي�س الوفد ال�سحفي عمل على تذليل كل ال�سعاب 
، و�سخر جهده واإمكاناته خلدمة اجلميع حتى يف مطار �سنعاء عندما ا�ستجاب 

لالأمن دون تردد، رغم اأن هذه الدورات تعقد ويعلن عنها يف ال�سحف من قبل ثالث 

�سنوات.. كما كان ر�سيناً يف ردوده على اال�ستف�سارات التي  كان يطرحها االأ�سقاء 

اأثناء زياراتنا للموؤ�س�سات االإعالمية ال�سعودية .

۹ القيادات االإعالمية يف اململكة ا�ستقبلت الوفد بحرارة ومب�ساعر اأخوية 
�سادقة ، وجددت حر�سها على اليمن وعدم ال�سماح بن�سر اأية مواد �سحفية �سد 

الوحدة .. كما اأكدت اأن اأعمال التمرد والتخريب التي تتعر�س لها بالدنا تاأتي 

يف اإطار خمطط ي�ستهدف اململكة بدرجة اأ�سا�سية ..

۹ الزمالء: عدنان ال�سنوي .. راجح بادي.. حممود 
ثابت .. عادل خامت .. غ�سان عبدون .. م�سطفى ن�سر 

.. �سكلوا النموذج اجلاد يف املداخالت واملناق�سات 

التطبيقية  اأثناء الدورة .. بل والنموذج القدوة ..  

۹ اأما الزمالء .. عبدال�سالم جابر .. ب�سري ال�سيد .. 
عبدالعزيز بن بريك ، فتميزوا بالذكاء وروح الدعابة ، و�ساعدوا اجلميع على 

ه�سم املحا�سرات ، بطريقة لذيذة جدًا.

۹ الزميل.. احمد �سعيد، امتلك -وحده- قوة فريق ناجح لتاأ�سي�س �سحيفة 
م�ستقلة وفق معايري علمية .. كما انه تعلم ال�سباحة يف خم�سة اأيام ..

۹ الزميل .. اأ�سرف الريفي رغم انه االأ�سغر �سناً، اإال اأنه اأكد ح�سوره 
بهدوء وبثقة لنكت�سف اأننا اأمام �سحفي متميز يقتحم بالط �ساحبة اجلاللة 

بجدارة.

ه.. ۹ اأما الزميل يا�سني الزكري فهو موهبة يف االإقناع  واأديب مفوَّ

وقائع 

»مطاوعة« يجيدون الفارسية  
وتعايش مع كل األجناس

انفتاح بال حدود تجاوز »الدرعية«

»تطاول« يف البنيان 
واهتمام باالنسان

إدارة األزمة وتحسني صورة اليمن ثمار الدورة

¿ أقلعت الطائرة مساء 16 يوليو الماضي من مطار صنعاء الدولي متجهة الى الرياض.. لقد شعرتُ بدفء العالقات اليمنية السعودية، 
والتي فضلها يعود- بعد اهلل- إلى جهود فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. الزعيمين اللذين فتحا صفحة جديدة في العالقات بين البلدين الشقيقين، 
وصار  يقطف ثمارها الشعبان بصورة يومية.. هذه هي زيارتي األولى -ضمن وفد يضم 14 صحفيًا- للمملكة التي مازال تاريخها يحمل 
الجديد، وأرضها المقدسة تزرع البهجة للبشرية منذ أن سكنها خليل الرحمن عليه السالم .. وازدادت تشريفًا وتعظيمًا بسيرة أفضل خير 
خلق اهلل وخاتم األنبياء والمرسلين محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وآله وسلَّم الذي جاء بدين الحق وأقام دولة اإلسالم وأحدث أعظم 

تغيير في حياة البشرية ومازال نوره يزداد ألقًا حتى اليوم..
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