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الوطن  �شورة  لنقل  العراق  متثل  التي  ال�شفارة  خيمة  حتت  يعمل  الكل 
الو�شاءه وامل�شرقة اىل حكومات و�شعوب العامل يف البلدان التي تعمل فيها, 
وواحدة من اعمدة هذه اخليمة هي امللحقية التجارية او الدائرة التجارية 
التجارية  العالقات  بناء  ا�ش�ض  وتقوية  وتعزيز  تطوير  على  تعمل  التي 

واالقت�شادية العراقية مع دول العامل.
ومن هنا تاأتي اهمية دور ممثل الدائرة التجارية العراقية لتج�شيد قدراته 
وامكانياته يف التاأثر والتاأثري �شمن الو�شط الذي يعمل فيه يف هذا البلد او 

ذاك من العامل.
اليخفى ان امكانية التاأثري واال�شتقطاب واخللق يف و�شط جمتمعي جديد 
�شيء �شعب والياأتي من فراغ, ان هناك عوامل عدة يجب ان يت�شف ويتحلى 
بها اي من موظفي ال�شلك الدبلوما�شي وبخا�شة املمثل بالدائرة التجارية, 
وال�شلوك  والت�شرف  واالقت�شادي  التجاري  العمل  بني  املركبة  املهمة  هذه 
الدبلوما�شي الذي يالزم جميع خطواته يف احلركة لتحقيق التوفيق والنجاح 

يف اداء املهمة.
التجاري((  ))امللحق  او  التجارية  الدائرة  ممثل  يف  تتوفر  ان  يجب  يقيناً 
عن  واطالع  ادراك  و�شعة  اوال  العراق  بلده  عن  اخل�شبة  الثقافية  االر�شية 

البلد الذي يعمل فيه ثانياً.
من الناحية االوىل: يجب ان يكون على قدر عايل من االطالع على ح�شارة 
العراق وموروثه ال�شعبي من العادات والتقاليد وامكاناته الب�شرية وموارده 
والتنموية  ال�شناعية  وحركته  الوطن  وجغرافية  والزراعية  االقت�شادية 
والعلمية والثقافية, مقابل االطالع على طبيعة املجتمع اجلديد الذي يعمل 

فيه وعاداته وتقاليده.
واىل جانب ذلك �شرورة ان تتوفر القدرة العالية لدى الدبلوما�شي على بناء 
العالقات باالو�شاط احلكومية وال�شعبية على حد �شواء والتعرف عن كثب 

بال�شخ�شيات الر�شمية يف البلد الذي يعمل فيه.
املعلومات  و�شعة  اال�شتزادة  وطلب  واملثابرة  باجلد  يتحققان  االمرين  وكال 
والدورات  الور�ض  عرب  التاأهل  من  التمر�ض  وكذلك  الذاتية  بالثقافة 

الدبلوما�شية يف معهد اخلدمة اخلارجية وغريها .

وجدير ان ن�شري الهمية اجلوانب ال�شخ�شية يف الدبلوما�شي الناجح ومنها 
على  والقدرة  االم  لغته  و�شالمة  البديهية  و�شرعة  واملظهر  ال�شياكة  ح�شن 
حتمل االخر يف التفاو�ض اىل جانب متتعه باجادة احدى اللغات العاملية اىل 

جانب اللغة العربية.
اأَي  اخلارج  يف  الدبلوما�شي  عمله  من  مهنياً  املتمكن  الدبلوما�شي  ي�شتطيع 
كانت درجة متثيله او موقعه يف ال�شلك ان يخلق الفر�ض ليعك�ض ابهى ال�شور 
رقيه  ودرجات  �شعبه  ا�شالة  حقيقة  وينقل  اخلارجي  العامل  امام  بلده  عن 
وتقدمه وثقافته من خالل االحتكاك امل�شتمر بالو�شط الر�شمي واملجتمعي 
بلده  جتاه  الوطني  واجبه  ادى  قد  يكون  قد  وبهذا  فيه,  يعمل  الذي  للبلد 
جمال  يف  للطرفني  واملنفعة  االحرتام  تبادل  وجه,وحقق  امت  على  العراق 

اخت�شا�شة يف التمثيل الدبلوما�شي.
دوره  واأثر  اخلارجية...  التجارية  الدوائر   (( ملو�شوعنا  بدء  على  وعوداً 
التجارية  العالقات  على  اخلارجية  التجارية  الدائرة  يف  الدبلوما�شي 
الفاعلة  احلركة  يف  يتج�شد  اخلارجي  العامل  مع  العراقية  واالقت�شادية 
امل�شنعي  االنتاج  م�شادر  بني  العراقية  التجارية  الدائرة  ملمثل  والن�شيطة 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  التجارية  واملراكز  ال�شناعية((  وال�شركات  املعامل   ((
واملراكز  ال�شناعي  االنتاج  م�شادر  متثل  التي  الر�شمية  وغري  الر�شمية 
التجارية للتعرف عن كثب وقرب باملعرو�ض ال�شلعي والبحث عن ماينا�شب 
العراق منها من حيث االهمية والنوع واجلودة وطبيعة اال�شتهالك ومالئمتها 
العراقي والدعاية واالعالن له  للذوق واالجواء, وباملقابل الرتويج للمنتج 
بهدف خلق �شوق لت�شديره . ف�شاًل عن تبادل املعلومات واخلربات مبا يخدم 

م�شلحة البلدين.
الدائرة  ممثل  ان  كبرية  حقيقة  ونوؤكد  نعي  ان  علينا  القول:  وخال�شة 
التجارية العراقية يف اخلارج امنا هو ال�شفري التجاري العراقي ملا ملهمته من 
دور وطني ولي�ض جمرد موظف خدمة خارجية ينتقل من العراق اىل اي بلد 
يف العامل ليجل�ض بني جدران مكتبه العاجي يف بلد عربي او اوربي ويتمتع 
ان  دون  املرتفة  واحلياتية  واملالية  الوظيفية  باالمتيازات  ا�شرته  وافراد  هو 

يقدم لبلده العراق �شيئاً يذكر.

متثل دائرة العالقات االقت�سادية اخلارجية يف وزارة التجارة، ومن 
خالل دوائرها التجارية اخلارجية العاملة يف العديد من عوا�سم 
العمل  اوجه  اأهم  احد  متثل   ، وال�سديقة  ال�سقيقة  العامل  بلدان 
الدبلوما�سي للخارجية العراقية اىل جانب القن�سليات وامللحقيات 

الع�سكرية والثقافية وال�سحية العاملة يف ال�سفارات العراقية .
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