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يراته، وحدودهطبيعة الوالء وبنيتهو وخلفيته وجذوره،  الوالءحول  مدخل جم لد ؛، وتبر ، كلينقجون  . نص مبر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  هذا (. ننوه بأن البر

 عن الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو  النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخبر

جمة. و  ختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 

 

 

 

                                                             
1
 Kleinig, John, "Loyalty", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/loyalty/>. 
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دلااررة يف ابذاهتا، إذ إنو يتشكل مركزاًي  ف كانت إشكالية يف حدإعادة ما يُنظر إىل الوالء على أنو فضيلة، و 

وية لو. التعبَت النموذجي للوالء يوجد يف لفرد ملتزًما ابلوالء التزاما جوىراًي ابعتباره مسألة ىُ ارتباط يصبح فيو ا

ال يتجزأ منها، غَت أف العديد من العبلقات واالرتباطات األخرى  الصداقة احلميمة، اليت يعد الوالء جزءاً 

وية: وىذا ما تتوقعو العائبلت، وغالًبا تعمل على تشجيع الوالء ابعتباره جانبًا من جوانب االنتماء أو العض

ما تطلبو ادلنظمات، وتفعل البلداف ما يف وسعها لتعزيزه. إذف، ىل ؽلكن أف يكوف للمرء أيًضا والء للمبادئ 

ابعتباره وضعو تتناوالف  مسألتاف رئيسيتاف يف مناقشة الوالء ذتةغلايب، إأو األمور اجملردة األخرى؟ من منظور 

 هبذا االعتبار.   احلدود اليت غلب أف ؼلضع ذلا الوالءوتعيُت فضيلة، 
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 . املقدمة1

    .اخللفية1. 1     

ن االىتماـ يف األدريات الفلسفية الغررية، حيث كاف أغلب حىت وقت قريب، مل غلذب الوالء الكاَت م

و  ,Aeschylus)إسخيلوس االضطبلع التفصيلي مبوضوع الوالء من كتاب مبدعُت  أمااؿ 

Galsworthy, و Conrad،)  وعلماء األعماؿ والتسويق(Goman; Jacoby & 

Chestnut)( علماء النفس ، (Zdaniuk & Levine األطباء النفسيُت ،(Böszörményi-

agy)N( علماء االجتماع ،Connor(( علماء الدين ،Spiegel Sakenfeld;(،  وعلماء اقتصاد

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschylus
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy
https://www.unsw.adfa.edu.au/school-of-business/dr-james-connor
https://en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Doob_Sakenfeld
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 الوطنيةو  ابلقوميةمنظرين سياسيُت شلن اىتموا رشكل خاص  -رشكل ابرز -(، وHirschmanسياسي )

(. لطادلا اىتم الفكر الكونفوشيوسي (Grodzins, Schaar, Guetzkowم الوالء أمااؿ سَ وقَ 

)Confucian(  ابلوالء، نظرًا لًتكيزه على العبلقات األسريةGoldin) كاف االستاناء الفلسفي .)

 (،(Foust, 2012b, 2015الذي أتثر ابلفلسفة الشرقية   Josiah Royce الغريب الكبَت ىو

حيث أنشأ نظرية أخبلقية تركز على "الوالء للوالء". لقد أاثر رويس اىتماًما اثرًتا ومتخصًصا )راجع 

( منذ الامانينيات، إذ ردأت تظهر رعض ادلناقشات الفلسفية  Foust, 2012a, 2011اً خصوص

 ، Baron، Fletcher ،Oldenquist، MacIntyre  ،Nuyenادلستقلة )

Keller،Jollimore  ،Felten ،Kleinig )، ،ليس فقط رشكل عاـ ويف سياؽ النظرية السياسية 

 ,McChrystal, Trotter Hajdinمكاف العمل ) وإظلا أيًضا يف رلاالت األخبلؽ ادلهنية وأخبلؽ

Hart & Thompson, Schrag, Coleman،) (  واإلربلغ عن ادلخالفات(Martin, 

Varelius والصداقة ،Bennett)،)  ونظرية الفضيلة.(Ewin) 

 

 . اجلذور2. 1   

دؽلة، إال أف جذوره اللغوية على الرغم من أف مصطلح "الوالء" لو أصولو اللغوية ادلباشرة يف اللغة الفرنسية الق

(. إف أرعاد الظاىرة اليت ندركها Latin lexلي عنها يف الغالب موجودة يف ادلعجم البلتيٍت )األقدـ واليت ختُ 

مضادات وإف كانت تتجلى يف كاَت من األحياف يف  ة، البشري العبلقاتقدؽلة ِقَدـ اتريخ ، اآلف على أهنا والء

اخليانة(. كاف كّتاب العهد القدمي مشغولُت ابستمرار رتقّلب االلتزامات البشرية، مال )عدـ الوالء أو  الوالء

https://www.ias.edu/sss/faculty/hirschman
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.britannica.com/topic/Confucianism
https://plato.stanford.edu/entries/royce/
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سواء جتاه هللا أو جتاه رعضهم البعض. و كانوا ؽليلوف يف توصيف الوالء إىل استخداـ لغة )عدـ( اإلخبلص 

((un)faithfulness)(عدـيًدا )، على الرغم من أننا ظليل يف الوقت احلاضر إىل استخداـ لغة أكار تقي 

، واليت تتعلق ابلتزامات زلددة. منذ العصور الوسطى إىل عهد (fidelity(in)) (أو اخليانة)اإلخبلص 

رؼ الوالء ارتداًء يف الَقَسم أو يف التَػَعّهد ابلوالء الذي يقسمو االستخدامات احلدياة ادلبكرة للمصطلح، عُ 

دللكي سيطرتو: إذ وجد الرعااي أحد التارعُت لسيده. كاف ذلذا نوع ماَت لبلىتماـ حيث فَػَقد اإلقطاع ا

كجزء من جهودىم لتجنب   -ادلخلصوف الذين مزقهم فساد احلكاـ القارعُت على السلطة أنو من الضروري 

 التمييز رُت والئهم ادلستمر للمؤسسة ادللكية ورُت والئهم دللك رعينو. -اهتامات اخليانة 

 

 طبيعة الوالء -2

كن ت)وإف مل  ارذاهتقيمة جوىرية  اتذ رارطةو نزعة عملية لبلستمرار يف نأب اعمليً  اتعريفً الوالء  تعريفؽلكن 

عدـ تعريض مصاٌف  -أو على األقل-حيث يتضمن ذلك التزاماً مكلًفا زلتمبًل لتأمُت  (،ةقيم رارطةابلضرورة 

 الذي رتباطاالالوالء للخطر. إف االرتباط الذي نقدره يف حد ذاتو غالبًا ىو أيًضا  أصحاب ذاؾأو رفاىية 

 .)لنا أو يلضلدده رضمَت ادللكية )

 

 هل هو تصّرف عملي أم جمرد عاطفة؟ 1. 2    

 فمسألة جدلية. ذلك ألف ادلشاعر القوية والتفاين ادلرتبطُت ابلوالء غالًبا ما يدفعاالوالء  رارطةطبيعة إف 

رتباط عاطفي قد مبعٌت أنو ا ،شعور أو عاطفة -أو يف األساس-البعض إىل التأكيد على أف الوالء ىو فقط 



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إهنا "غريزة  واألخَت ىو ظاىرة اثنوية أكار منو جوىرًا للوالء. كما يقوؿ إوين، ألفعاؿ،ابيعرب عن نفسو 

 (. غَت أف مشاعر الوالء رمبا ال تتكوف من الوالء،Ewin, 1990, 4;  Connorادلؤانسة" )راجع 

كن القوؿ إف اختبار الوالء ىو السلوؾ وليس شدة حىت لو كاف من غَت ادلعتاد العاور على والء ربل أتثَت. ؽل

يتصرؼ الشخص ادلخلص جتاه موضوع الوالء أو  -أي أنو يف ادلقاـ األوؿ "إصرار" معُت أو مااررة  الشعور،

 .ادلوايلتمل أف يكوف ىذا الوالء ضاراً أو مكلفاً للشخص ػلُ يظل ملتزًما رو أو موالياً لو حىت عندما 

غالًبا ما ينكروف أف الوالء قد يكوف لو دوافع عقبلنية. ولكن  يمشاعر رقالب ركزوف على الوالء إف الذين ي

إال أف قرار االلتزاـ  على الرغم من أف تعبَتات الوالء ال تبلغ مداىا األقصى )من حيث التكلفة والفائدة(،

الدخوؿ يف الروارط رشكل ( لو ال ينبغي ،ومبعٌت أدؽرل )إىل ألف ادلرء ال ػلتاج  إبخبلص قد يكوف منطقًيا،

 -حىت عندما تكوف ىذه الروارط يف البداية ال مفر منها )كما ىو احلاؿ مع األسرة أو الوطن(  -أو  أعمى،

حاؿ  االلتزاماتالتخلي عن ىذه  ألصحاب الوالء أنو ؽلكنابإلضافة إىل تفكَت.  مطالبهم دوف قبلتُ حيث 

والء  يتغلبقد و مقارل مطالبات أكرب ركاَت.  ]ىذه االلتزامات[ أو قد يتم جتاوز، اقًتاب خطر زلدؽ عليهم

 على والء آخر.

فيها،  تفكَتذتة ليس  غَت العاطفي من احملامي جتاه موكلو، احلماسيمال الوالء ادلهٍت  الوالءات غَت العاطفية،

(. McConnell، مال نظاـ اخلصومة )راجع رعد عن ةيارطًت لاذلا أسباهبا ادلنطقية يف ادلهنية أو  ريد أف

 . مقصودرل ابختيار  فحسب،ي عاطفال رقالب  يلتـز احملامي يف هناية ادلطاؼ هبذا االلتزاـ ادلهٍت ادلشًتؾ،

رعض علماء  يرىطرحًا صارًخا للغاية. ة" يطرح القضية على أهنا إما "نزعة عملية" أو "عاطف يكوفرمبا 

ارتباط زلسوس ابآلخرين ىي و  آلية تكيفية تنتقل وراثًيا، رصفتوالوالء أف  علماء النفس/التطورويوفاألحياء 
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ما يُنظر إليو غالًبا على أنو طارع التضحية ابلنفس للوالء (. Wilson،23الذين لديهم قيمة للبقاء )

 West)،  (group survivial) اجملموعةأو رقاء  صلاةيف ادلقاـ األوؿ إىل  موّجو والء ىو الفردي،

(. لكن ليس من الواضح ما الذي تظهره مال ىذه النظرة التوضيحية. إف رواعث "الوالء" يف البداية 218

)دفاع عن اجملموعة ضد التهديد( وما آؿ إليو ابلنسبة للكائنات التأملية ليس شيئاً واحداً. كما أنو لن يطعن 

 حيحة(.يف نوع الوالء ألنو ردأ كآلية للبقاء )ابفًتاض أف فكرة التكيف ص

 

 بنية الوالء .3

 الوالء و اإلخالص 1. 3   

فمن  -وىو كذلك يف رعض األحياف-ا نسبيً  ةً عائم ةً عملي نزعةأننا نتحدث غالًبا عن الوالء كما لو كاف  مع

رد نا ابالنتماء. أي أنو ليس رلئالشائع ررط الوالء رتجمعات طبيعية أو تقليدية معينة. ظليل للتعبَت عن  وال

ارتباط عاـ، ولكنو ارتباط مرتبط أبنواع معينة من الًتارطات الطبيعية أو التقليدية، مال الصداقات والعائبلت 

وادلنظمات وادلهن والبلداف واألدايف. و سبب ذلك ىو  ميل ارتباطاتنا اجلماعية اليت تاَت وحتدد والءان إىل أف 

رعمق. و صلد ىذا ادلعٌت ضمٍت يف تعريف العمل الذي  تكوف تلك اليت أصبحنا نشارؾ فيها أو نتعرؼ عليها

عادًة ما تكوف العبلقات الًتارطية ذات القيمة “. رذاهتا يشَت إىل "العبلقات الًتارطية ذات القيمة اجلوىرية

اجلوىرية ىي تلك اليت طوران ذلا شكبًل من أشكاؿ اذلُوية االجتماعية. لقد توصلنا إىل تقييم السند الًتارطي 

عطى فقط ألي رلموعات موجودة، أو حىت ألي  كاف الدافع وراءه يف األصل(. إف والءاتنا ال تُ لذاتو )أايً 

عطى فقط ألولئك الذين نلتـز اجتاىهم رشكل وثيق مبا فيو الكفاية رلموعة لدينا رعض االرتباط هبا، ولكنو يُ 



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال يف حاؿ كاف ما ىو ملكك إ وليس لبلدؾ، . والئي ألصدقائي، لعائليت، دلهنيت، لبلدي،ضلنم هنإلنقوؿ 

يصبح مصَت أو حالة كياانت الوالء مرتبطًا مبصَت الفرد. شلا يعٍت أننا  أيضا ملكي. يف مال ىذه التعريفات،

 نشعر ابخلزي أو الفخر من أفعاذلم. سنتحمل سلاطر إضافية ألجلهم أو نتحمل عنهم أعباءىم.

مال ىذا  ف للكياانت أو التجمعات ذات قيمة اجتماعية،على الرغم من أف والءاتنا األولية دتيل إىل أف تكو 

ؽلكن ألي ارتباط أف يصبح  وقد ال يكوف كذلك. أما من الناحية النظرية،، امهمً  االوالء قد يبدو تصرًفا عمليً 

وقد يكوف كذلك حىت لو كاف ُمزدرى  يف جوىره ابلنسبة لنا، سواء مت تقديره رشكل عاـ أـ ال، امهمً 

نح ذلا الوالء مبا ال يقل عن وعصاابت اجلرائم كياانت ؽلُ  ادلقاىيصبح فرؽ كرة القدـ وسبلسل . قد تااجتماعيً 

 االحتادات ادلهنية واألقارب.

مبدى  وىذا ياَت السؤاؿ ادلهم حوؿ ما إذا كانت األحكاـ حوؿ قيمة الوالء ؽلكن اختزاذلا يف األحكاـ ادلتعلقة 

نتيجة ذلذه الروارط. ىل للوالء أي قيمة مستقلة عن  فعلو ما يتم أو رشرعية ،الروارط اليت ؽلنح الوالء ذلا أعلية

الشيء الًتارطي ادلعُت الذي يرتبط رو أـ أف قيمتو مرتبطة حصراًي مبوضوع الوالء؟ ىناؾ خبلؼ على ىذا 

)مشارو للخبلفات حوؿ إلزامية الوفاء ابلوعود(. قد غلادؿ البعض أبف الوالء خٌَت أو شٌر اعتماًدا على ما يتم 

افع الوالء. رينما يقر آخروف أبف الوالء دائًما أمر فاضل، على الرغم من جتاوزه للفضيلة عند ررطو ابلسلوؾ رد

ألف النازي ؽلكن أف يكوف  غَت األخبلقي. لنتأمل احلالة ادلعقدة للنازي ادلخلص. قد غلادؿ إوين أبنو نظراً 

رفكرة احلكم الصاٌف. كذلك اخلبلؼ  طة داخلياً ألف الفضائل مرتب سللًصا فهذا ينفي فكرة أف الوالء فضيلة،

أو كببلء  أو كزميل رحيم، على ما يلي. قد يعرّب النازي ادلخلص عن ىذا الوالء رعدة طرؽ )كزوج وأب،

ىناؾ طريقة انزية خاصة  رمبا، لليهود( ويف رعض ىذه الطرؽ على األقل يبدو الوالء وكأنو فضيلة )ما مل يكن،



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة األكار إاثرة لبلىتماـ للنازي ادلخلص الذي يعرب عن والئو أبشكاؿ معادية لكونك زوًجا(. يف احلال

أف يؤدي إىل تفاقم الضرر الناجم. ومن انحية لوالء لؽلكن  ؽلكننا الرد إبحدى طريقتُت. من انحية، للسامية،

ماح لليهود الذين رشوه ابذلروب، فيمكننا إذا كاف مال ىذا النازي يتصرؼ رشكل غَت شرعي ابلس  أخرى،

يف قدرتو على تكوين روارط وثيقة. من  ومعيبأانين فهو  ،ؼةمضاع فاسد مفسدةالقوؿ أبنو يعاين من 

؛ لكن من ادلشكوؾ فيو أف تكوف قيمة أعلية يف كيفية تقدير الوالء ذلاادلؤكد أف قيمة الًتارطات ادلعينة ذلا 

 بساطة إىل قيمة الكياف الذي ؽلنح لو الوالء.الوالء قارلة لبلختزاؿ ر

 

 هل الوالء إقصائي بطبيعته؟ 2. 3

ابلنظر إىل االقًتاح التايل: " عندما يكوف "أ" سللًصا لػ "ب" فقط  مع وجود طرؼ اثلث "جػ" الذي يلعب 

إف مل يكن  (. صحيح أف العديد من تعبَتات الوالء،Fletcher, 8" )  دور منافس زلتمل لػ "ب"

فشل إذا بل "أ"  و على حسارو. من قِ  حُتمىدلصاٌف "ب" اليت  مناىضة حتدايت يف سياؽحتدث  عظمها،م

. كما أف الدفاع عن الطرؼ اآلخر ضد  غالبًا لصاٌف "جػ"( خيانة )من "ب"،فإنو يًتجم غالبًا إىل الوالء 

معة أخرى على التضحية قد ينطوي رفض ترؾ اجلامعة من أجل جا  النقد قد يعرض نفسو لتشوية السمعة.

. يف  ابألجور والفرص. وقد يتضمن الوالء الوطٍت التطوع للخدمة العسكرية عندما تتعرض الدولة للهجـو

 ربساطة من خبلؿ االستجارة حلاجة  ءهسُيظهر الصديق ادلخلص وال، رعض احلاالت ،على الرغم من ذلك

ب" الصطحاب " لساعة الاانية صباحاً أ" يف ا"ب" رشيء من االنزعاج. سيستيقظ الشخص ادلخلص "

يف حفل زفاؼ "ب" على  (best man) العريس اشبُتعندما تتعطل سيارتو. أو سيوافق على أف يكوف 



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ" ردوف تدخل أي ف ىناؾ تكلفة على "أالرغم من أف ذلك سيتطلب رحلة طَتاف طويلة ونفقات كبَتة. أي 

قدمي ادلصلحة الذاتية أو تعظيم الذات أكار ف جوىر عدـ الوالء انرع من تإقوؿ  الطرؼ اثلث. شلا يرجح 

 من أطراؼ خارجيو )جػ(. صادراً من كونو 

منتقدي الوالء أف الوجود ادلتكرر لػ "جػ" سبب لرؤية الوالء على أنو إقصائي رطبيعتو. يعتقد رعض مناصري و 

(. Carville)ب يتطلب "التمسك رػ" جػ فإف "التمسك رػ" جيمس كارفيل، ورعبارة ادلستشار السياسي،

تعرب عن نفسها يف كاَت من األحياف مبال ىذه  -خاصة السياسية منها-ال شك أف رعض االنتماءات 

(، ويف معظم Pace Tolstoyليست ضرورية للوالء الوطٍت ) jingoismادلصطلحات. لكن الشوفينية 

ة، أي أنو ال غلب أف السياقات. ال يتطلب تفضيل موضوع الوالء )ب( معاملة اآلخرين )جػ( معاملة سيئ

 ينطوي الوالء لؤلرناء على حتقَت أطفاؿ اآلخرين.

 

 واخلصوصية   الكلية  3. 3  

يُنظر إىل الوالء عموًما على أنو فضيلة خاصة. أي أهنا دتنح امتيازات جملموعات أو أفراد معينُت. على الرغم 

اَت من اجلدؿ حوؿ العبلقة رُت ف ىناؾ الكأإال  جعل "الوالء للوالء" مبدًأ شامبًل، Royceمن أف 

وااللتزامات الشاملة ادلستحقة للجميع حبكم  مال تلك ادلرتبطة ابلوالء واالمتناف، االلتزامات اخلاصة،

إنسانيتهم. ىل االلتزامات اخلاصة قارلة للتضمُت يف إطار االلتزامات الشاملة )أكـر والدؾ وأمك( أـ أهنا 

فهل ىي حالة توتر دائم )االلتزامات جتاه الفقراء مقارل  ألخَت،إذا كاف ىذا ا مستمده رشكل مستقل؟

ل النزاعات إف وجدت؟ ادلناقشة ذلا جذورىا احلدياة يف أفكار التنوير حوؿ حتُ االلتزامات جتاه األرناء(؟ كيف 

https://www.britannica.com/topic/jingoism


 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة العواقبي من كل تواجو. ادلشًتكةما ىو مستحق للجميع حبكم إنسانيتهم  ومن ثم  ،االحًتاـ ادلتساوي

ىذه  فرعض الصعورة يف استيعاب فضائل معينة مال الوالء، ويف رعض األحياف يتجنبو  الكلية الكانطيوو 

"، الذي Myتساؤلو الشهَت : "ما ىو السحر ادلوجود يف ضمَت ادللكية " Godwinاألخَتة. كما طرح 

 (.(Godwin, vol. 1, 127يربر لنا قلب قرارات احلقيقة احملايدة؟" 

إال اف ىناؾ  ،الكليةن أف معظم ادلنظرين الكبلسيكيُت ؽليلوف إىل إعطاء أولوية أخبلقية للقيم على الرغم م

أبولوية رعض اجملاالت  Andrew Oldenquist ستيينكو أندرو أولد استاناءات مهمة. لقد جادؿ

واليت من خبلذلا ؽلكن أف تعمل اعتبارات  لية"،بَ ان "كل األخبلؽ ىي األخبلؽ القَ ؤ اجملتمعية اليت ػلددىا وال

حليادية: "حتدد انتماءاتنا الواسعة والضيقة اجملتمعات أو اجملاالت األخبلقية اليت ضلن على استعداد لتعميم ا

ورطرؽ أخرى تبٍت اآللية  ابلتساوي، وزتاية الصاٌف العاـ، ادلتماثلُتمعاملة ، و عربىااألحكاـ األخبلقية 

على الرغم من أف أولدينكويست (.  Oldenquist, 178, 177ادلألوفة لؤلخبلؽ غَت الشخصية" )

أنو ال  ريد من أي جاذرية مستقلو، الكليةوابلتايل يسعى إىل حرماف   ،ليةبَ غَت قػَ  كليةينكر وجود أخبلؽ  

 يفعل الكاَت إلثبات أولوية القبيلة رصرؼ النظر عن أولويتها الزمنية. 

الكانطي(، فإهنا  أوواء من النوع العواقيب )س الكليةعطيت الغلبة للمزاعم ولقد زعم ررانرد وليامز أبنو إذا أُ 

، حيث تشمل األخَتة تعلق عميق مرتبطة ابلوالء. ومن الواضح “ر الناس من "مشاريعهم األساسيةسوؼ تنفم 

أف وليامز لديو وجهة نظر، على الرغم من أنو يعًتؼ أبف مال ىذه ادلشاريع ليست منيعة أماـ حتدايت 

 .((Williams, 17–18الشمولية 

https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/
https://philosophy.osu.edu/people/oldenquist.1
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ػلاوؿ العديد من ادلنظرين األخبلقيُت النظاميُت ترسيخ فضائل خاصة مال الوالء يف فضاءات عادلية أكرب. 

( موقًفا عواقبًيا من مستويُت يسعى إىل تربير االلتزامات RM Hareيتبٌت أر إف ىَت ) على سبيل ادلااؿ،

اعلية يف الرفاه العاـ إذا قمنا رتعزيز اخلاصة ابلوالء ضمن سلطط عواقيب أوسع: أي أننا نسهم رشكل أكار ف

االلتزامات اخلاصة. وكتب متأمبًل يف خصوصية حب األـ ووالئها لطفلها: "إذا كاف لدى األمهات نزعة 

فليس من احملتمل أف ػلظى األطفاؿ ابلرعاية اجليدة اليت  لرعاية رتيع األطفاؿ يف العامل على قدـ ادلساواة،

(. لسوء 1981،137)ىَت، الوجود"ذلا يف  إضعاؼادلسؤولية  يف ختفيف ػلظوف هبا كأفراد. ذلك ألف

لكاَت  particularisticاخلاصوي فإف رلرد إدراؾ ادلخطط األكرب قد يكوف كافًيا إلخبلء االلتزاـ  احلظ،

ليس  -زاـاللتال ىذا اللتشكيك فيو. ىذا ابإلضافة إىل أنو قد يتجاىل ادلصدر ادلميز دل ويف الواقع،-من قوتو 

 .اخلاصكياهنم يف احتياجات األطفاؿ رقدر ما يف 

الذي  ضمن إطار عواقيب على نطاؽ واسع و إغلاد مكاف للوالءات   Peter Railtonريًت رايلتوفحاوؿ 

أسباب عواقبية  ذتة ذي ادلستويُت. وفًقا لرايلتوف،  Hareغًتاب وادلشكلة اليت تواجو نظاـيتجنب كل من اال

سباب العواقبية اليت ال تقوض خصوصية تلك التفضيبلت رل حتًتمها. واأل جيدة للتفضيبلت اخلاصة،

والعواقبية ادلوضوعية )اليت يدعمها( ملتزمة  يتداوؿ دفاع رايلتوف على التمييز رُت العواقبية الذاتية وادلوضوعية،

ا ال . وىو يعتقد أف ىذ(Railton, 152)  مبسار العمل ادلتاح للوكيل الذي من شأنو أف يزيد من اخلَت

قد يتطلب من الوكيل عدـ إجراء مال ىذه  يف الواقع،؛ لوكيل رشكل ذايت تعظيم ادلنفعةيتطلب أف يقرر ا

 قد يؤدي الوالء لؤلصدقاء والعائلة وااللتزاـ ابدلشاريع األساسية إىل تعظيم اخلَت، احلساابت. إذا رشكل عاـ،

سيقوض الوالء أو االلتزاـ. مع وجود رعض  فإنو على الرغم من أنو إذا قاـ ادلرء إبجراء حساب شخصي،

https://lsa.umich.edu/philosophy/people/faculty/prailton.html
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(. إال أهنا تقطع شوطا يف مواجهة التصور Conee؛ Wilcoxاجلدؿ حوؿ صلاح ىذه االسًتاتيجية )

 لبللتزامات اخلاصة. الشائع أبف النظرايت الشمولية )أو غَت الشخصية( ال ؽلكن أف جتد مكاانً 

يعطي األولوية للمبدأ القائل  ولكن رتنوع غَت منطقي،ىناؾ نظاـ آخر من مستويُت اقًتحو آالف جيويرث  

نو شرط ضروري للفاعلية البشرية أف يتم منح اجلميع حقوًقا متساوية يف احلرية والرفاىية. ويعتقد أف ىذا إ

لتأسيس التزامات خاصة مال تلك اليت نعرب عنها يف الوالءات الشخصية والعائلية  أيضاً  االلتزاـ سيكوف كافياً 

نية. وىي تعمل على ىذا النحو ألف االلتزاـ ابحلرية الفردية يسمح رتشكيل رتعيات تطوعية، مبا يف والوط

ل مال ىذه شكم ذلك اجلمعيات "احلصرية"، طادلا أهنا ال تتعارض مع احلرية األساسية لآلخرين. ال تُ 

تتعلق ادلشكلة  .عنها أيضا ولكن للتعبَت يف منحنا احلرية، اً إسهام اجلمعيات التطوعية ألغراض نفعيو فقط،

عائبلتنا(  ادلستمرة ذلذا حبل النزاعات رُت االلتزامات اليت تنشأ عن التزاماتنا اجلماعية )على سبيل ادلااؿ،

دلساعدة احملتاجُت يف العامل(. ىذه ابلطبع مشكلة  وتلك اليت تنشأ مباشرة من ادلبدأ العاـ )على سبيل ادلااؿ،

 Gewirthفقط. لكنو يضع عبلمة استفهاـ ضد صلاح مشروع  Gewirthعامة وليست مشكلة 

 أشيعا ررلُت والذي كاف يهدؼ إىل تطوير رديل منهجي للتعددية األخبلقية اليت يررطها مع كبل من ادلميز،

IsaiahBerlin  ,  مايكل والزرو Michael Walzer , انجل وتوماس Thomas Nagel. 

ت وىي منتجا ة من نوعها،هنا فريدأقد يكوف من الضروري اعتبار االلتزامات اخلاصة مال التزامات الوالء 

وخاصة  -أيضا ألعلية اإلدراؾ الذايت للروارط النقارية و  لكن حىت جملتمعنا،ليس فقط إلنسانيتنا ادلشًتكة و 

 رطبيعة احلاؿ، حىت سلتلف العبلقات الًتارطية األخرى اليت ُتكوِّف ىويتنا و ازدىاران. وىذا يًتؾ،و ، الصداقات

أبف األسباب  مع شيفلر،عند حدوثها. شلا يدفعنا اىل اجلداؿ  الكليةتزامات مشكلة حل التعارضات مع االل

https://plato.stanford.edu/entries/berlin/
https://plato.stanford.edu/entries/berlin/
https://plato.stanford.edu/entries/berlin/
https://www.ias.edu/scholars/walzer
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Nagel
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 ,Schefflerيف احلاالت اليت ينشأ فيها الصراع معيات اخلاصة حامسة رشكل افًتاضياليت تولدىا اجل

إىل ولو أف ىذا الرد أف يكوف متكامبًل رشكل ما مع األحكاـ ادلتعلقة حوؿ القيمة اليت تُنسب  (، (196

 ارتباطات معينة.

 

 رعااي الوالء 3.4

ولكن الوالء ال يقتصر عليهم.  إف األشخاص الرئيسيُت الذين يشكلوف موضوع الوالء يكونوف غالبًا أفراداً،

وغالًبا ما يكوف توقًعا معياراًي للفرد ادلخلص أف  ذلك ألف التبادلية ىي مسة من مسات العديد من الوالءات،

إذ  (. مالما صلسد ادلنظمات،Ogunyemiالوالء تكن لو الوالء أيًضا  يف ادلقارل ) اجلماعة اليت يكن ذلا

نتحسر  -يف كاَت من األحياف-ؽلكننا أف ننسب ذلا الوالء أو  نعتربىا إىل حد ما جهات فاعلة ومسؤولة،

 الكبلب كاَتة،حكاايت والء . ىل احليواانت سللصة؟  على افتقارىا للوالء ألولئك الذين كانوا سللصُت ذلا

وخاصة تلك اليت تتحرؾ يف رلموعات اجتماعية. رقدر  قاؿ إف الوالء يظهر رُت احليواانت الربية،غالًبا ما يُ 

نعتقد أف احليواانت قادرة على الوالء. قد تكوف ىذه طريقة  ما يُنظر إىل الوالء على أنو عاطفة تكيفية،

على الرغم من ذلك، كما يبلحظ  ابلفضيلة "الطبيعية"(،مناسبة لوصف سلوؾ احليواف )ما يشَت إليو أرسطو 

 
ُ
فالكلب الذي يشتت السارؽ انتباىو  ال ؽلكن خيانتو.شاىد زلدود ألنو فليتشر، فإف ىذا النوع من الوالء ادل

تدريبها. وىو نوع الوالء الذي  يعود إىل عدـ كفايةربساطو  ، حيث إف السببال ؼلوف صاحبو، رشرػلة حلم

 ض ادلرء خلطر أخبلقي عرم من احملتمل أف يُ  شلا غلعل ،ه البشر، فإنو يوصف ابلوالء "األعمى"إذا ما أظهر 

(Blamires ،24.) 
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 أهداف الوالء 5. 3  

كما الحظنا، إف موضوع الوالء يف األساس ؽليل إىل أف يكوف أشخاصاً أو رتاعات أو أشباه أشخاص مال 

 ,Laddلبعض أبف والءان ال يكوف إال ذلؤالء )الد ؛ ابروف ادلنظمات أو اجملموعات االجتماعية. غلادؿ ا

Baron ولكن ىذا يتعارض مع وجهة النظر القائلة أبف "أي شيء تقريًبا الذي ؽلكن أف يرتبط رو قلب .)

ادلبادئ واألسباب والعبلمات التجارية واألفكار وادلال  -ادلرء أو يكرس لو" قد يصبح أيًضا موضوًعا للوالء 

(. رويس نفسو ػلتج أبف الوالء ىو "التفاين اإلرادي والعملي Konvitz،  108وجيات )كونفيتز واأليديول

يشَت أولئك الذين  (. وردًا على ذلك،17- 16، 1908والشامل للشخص جتاه قضية ما" )رويس،

ث عنو ويف حالة ما يتم التحد يشخصوف موضوع الوالء إىل أف لدينا رنفس القدر لغة االلتزاـ أو اإلخبلص،

 لدينا لغة النزاىة.يكوف  على أنو "والء دلبادئ ادلرء"،

واليت تصادؼ أيًضا أف تكوف  ىناؾ سبب لتفضيل الًتكيز األكار تقييًدا على الوالء، ألف والءاتنا األساسية،

دتيل إىل ضماف نزاىة روارطنا البشرية اخلاصة.  (،Walzer،5تلك األقوى من الناحية النفسية )والزر 

رل  ف التزاماتنا األخبلقية ال تشمل عبلقاتنا مع الكائنات البشرية األخرى رشكل عاـ فحسب،إما  ورقدر

فإف الوالء  -أصدقائنا وعائبلتنا ومواطنينا وما إىل ذلك  -تشمل أيًضا عبلقاتنا مع اآلخرين رشكل خاص 

فيها ادلصلحة  حُتَققمن ادلرجح أف  ذلؤالء اآلخرين ادلعينُت يف السياقات اليت ومستداماً  مؤسساً  سيكوف جزئياً 

الذاتية الضيقة أو قصَتة األجل رشكل أفضل من خبلؿ التخلي عنها. إذا جادلنا كذلك أبف جوىر 

سواء كأخوة من البشر أو يف اجملموعات  األخبلؽ يهتم رنوعية العبلقات اليت تررط الناس مع رعضهم البعض،

لوالء سيشكل رُعًدا مهًما لتلك الشبكة من العبلقات. حىت "السبب" فإف ا الًتارطية ادلختلفة اليت يشكلوهنا،



 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  16 

 

 ؛Royce، 1908، 20الذي يرتبط رو رويس ابلوالء يُعرب عنو يف النهاية من حيث التفاين جتاه اجملتمع )

1913، vol. 1، xvii). 

نظراًي ؽلنع اجملموعة  فبل يوجد شيء على الرغم من أف خصوصية الوالء يُعتقد أحيااًن أهنا إشكالية أخبلقية،

ؽلكن العاور على اخلصوصية العادلية يف رعض  (.pace Laddادلعينة من أف تكوف اجلنس البشري أبكملو )

كما وضحتو ماري شيلي  رشكل جيد   -أو  عندما يكوف مستقبل البشرية عرضة للنظر، السياقات البيئية،

كتور فرانكشتاين عدـ تعريض اجلنس البشري عندما قرر في -Frankensteinفرانكشتاين يف يف كتاهبا 

. يف السياقات اليت ؽلكن فيها النظر إىل اجلنس البشري Shelley, 187)خلق رفيق لوحشو )عرب للخطر 

 . قد يُنسب الوالء لو أحياانً  نفسو على أنو رتاعة،

وىي نقطة قد  ي"،رمبا تكوف ىناؾ نقطة أعمق لوجهة النظر القائلة أبف اذلدؼ األساسي للوالء ىو "شخص

االنتقاؿ من الوالء للناس إىل الوالء للمال العليا. ػُلرضنا على سبب الذي ذلك التساعد أيًضا يف تفسَت 

أف موضوعو يتوافق مع ما نناصره. أي أف رعض  يفيف والئنا   ضمٍتعادة حكم  ذتة دتاىياً مع موضوع والئنا،

نحها والءان ىي افًتاضات معينة حوؿ توافق القيم األساسية االفًتاضات ادلتضمنة يف تلك االرتباطات اليت ظل

ألف ذلك قد يوحي  ادلنسورة دلوضوع الوالء مع تلك اليت نلتـز هبا )ال يعٍت أف القيم نفسها ىي أساس الوالء،

إما حملاولة  -لدينا سبب الختاذ رعض اإلجراءات  أبف الوالء للقيم(. رياما نكتشف أف األمر غَت ذلك،

إعطاء صوت( أو  Albert Hirschmanتغيَت يف موضوع والئنا )ما يسميو ألربت ىَتمشاف  إحداث

نوع من  ابلطبع، التخلي عنو )خيار اخلروج ذلَتمشاف( على أساس أنو خسر ادلطالبة روالئنا. قد يكوف ىناؾ،

يبدو  ال ىذه احلاالت،اإلصرار على الوالء على الرغم من االعًتاؼ أبف موضوع الوالء مل يعد جديراً رو. يف م

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman
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أف الوالء ؽلتطي رعض االلتزاـ ابدلاالية الًتارطية )"سيكوف دائًما ارننا"(. ريد أنو على الرغم من ذلك قد يبدو 

فإف والءان ىو يف ادلقاـ األوؿ ترارطي  يف رعض األحياف السماح رنسب الوالء للقيم ادلفًتضة ادلضمنة،

، أي الشخص أو دلوضوع االرتباط أو العبلقةدة اليت ينشئها. الوالء وليس للقيم احملد للكائن أو الشخص ،

 اجلماعة يف العبلقة.

 

  فضيلةبوصفه الوالء . 4

)"فضيلة  Graham Greeneand  Mark Twain مارؾ توين وغراىاـ غرينقوؿ علي الرغم من 

ة. ولعل  أف الوالء فضيل على: من االتفاؽ ،أف عدـ الوالء رذيلة :أكرب على اً ف ىناؾ اتفاقأال إ عدـ الوالء"(،

كارة استخدـ الوالء يف "تربير" االطلراط يف سلوؾ غَت أخبلقي قد أدى إىل التقليل من قيمتو. فمابل، ىناؾ 

"عندما تريد منظمة منك أف تفعل الصواب، فإهنا تطلب منك النزاىة؛ مقولو حتمل شيء من األعلية  

ترى، ما لذي جعل الوالء عرضة دلال ىذه ". فيا وعندما تريد منك أف تفعل اخلطأ، فإهنا تتطلب منك الوالء

 ادلمارسات؟

أف الوالء ؽلكنو أف يكوف فضيلة. فيقوؿ  -أساس نظريتهم اخلاصة عن الفضيلة على- روفك من ينكلىنا

إيوين، على سبيل ادلااؿ، إنو نظراً ألف الوالء ؽلكن توظيفو رشكل سيء وألنو مبجرد تشكلو، فإنو ليس فقط 

، Ewinق حكمنا اخلاص حوؿ موضوعو، رل حىت تنحية احلكم اجليد جانبًا )يتطلب منا رلرد تعلي

ألف الفضائل، طبقًا إليوين ، الفضيلةىو ف الوالء إدعاء ض اإلفإف ىذا يقوم  (،411، 403، 1992

 سن التقدير.مرتبطة جوىراي رفكرة حُ 

https://www.britannica.com/biography/Graham-Greene
https://www.britannica.com/biography/Mark-Twain
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ؽلكن إذ كما ىو احلاؿ مع الوالء،   يف ىذا الرأي. أواًل، قد يُعتقد أف فهم الفضائل مقيد للغاية.تاف مشكل ذتة

ابعتباره بطل موقف الضمَت واإلخبلص اإلخبلص إىل أشياء ال تستحق، ولكن ىذا ال يُ توجيو الضمَت و 

فضيلو. وؽلكن القوؿ إف إيوين كاف قد أخذ االعتبار وجهة النظر القائلة أبف الفضائل ليست رلرد تصرفات 

 -يضًا القياـ رذلك رطريقة معينة أشيئا شلكنا وؽلكن حتملو، ولكن عملية جتعل من أشكاؿ احلياة ادلشًتكة 

عند النقطة اليت نواجو فيها رعض اإلغراءات اليت غلب أف تقاـو من خبلؿ العمل، كما يقوؿ فيليبا فوت، " 

رمبا كاف قادرًا على ضمها ضمن قائمة  (Foot, 8)"  أو يكوف ىناؾ نقص يف الدافع لتكوف جيدة

 الفضائل.

. ال شك أف ىذا النوع شكلة الاانية ذلا عبلقة رفكرة أف الوالء قد يتطلب منا تنحية احلكم اجليد جانباً ادل

ؿ إليو أولئك الذين يسعوف إىل استغبلؿ الوالء )وفضائل أخرى مال الكـر والعطف(. ولكن و ػلاوؿ الوص

اء أبف الوالء يتطلب اإللزاـ أو عن اإلػل الفكرة الراسخة عن "ادلعارضُت للوالء" الرد وأف تتوقف قليبلً 

اخلضوع. ومن ادلؤكد أف الشخص ادلخلص ال يوجو عادة أسئلة راديكالية دلوضوع الوالء، رل يقصرىا ردالً 

ف األسئلة أمن ذلك على ما يُنظر إليو على أنو متوافق مع مصاٌف ذلك الشيء. ولكن ىذا ال يعٍت 

و كانت ىناؾ حاجة إىل حتٍد جيد الصياغة لتوليد تلك الراديكالية  ال غلب أف تكوف زلذورة، حىت ول

من  -و إف كاف رقلب ماقل  –األسئلة. إذا مت السعي إللغاء احلكم اجليد، فبل يوجد ما ؽلنع الشخص 

دعاءاتو. ال غلب أف تشمل الاقة اليت دتيل إىل مصاحبة الوالء إالتساؤؿ عما إذا كاف موضوع الوالء قد خسر 

صاحب الوالء حتمل اجلدارة ابلاقة فوية. يف ادلسار الطبيعي لؤلحداث، الاقة اليت تُ على السذاجة و الع

 ادلستحقة معها.
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الفضائل عبارة عن حقيبة سلتلطة من الناحية ادلفاىيمية و ادلعيارية. ىناؾ، على سبيل ادلااؿ، فضائل أخبلقية 

 .اإلجرائيةرُت الفضائل اجلوىرية و الفضائل وفكرية، وفضائل مسيحية ووثنية. ويف احلالة الراىنة، ىناؾ دتييز 

، يف حُت أف ، تشمل الفضائل اجلوىرية يف رتلة أمورىا على الشفقة و الشعور ابلزمالة و العطف و الكـر

تشمل اإلخبلص والشجاعة و االجتهاد و الضمَت. إف الفضائل اجلوىرية حتفزان على  اإلجرائيةالفضائل  

اخلَت، وىي ضرورية يف عبلقاتنا األخبلقية مع اآلخرين )ويف حالة  التصرؼ رشكل جيد، أي أف نعمل

أو كما تعرؼ أحياان، فضائل اإلرادة، ىي مهمة اإلجرائية، احلكمة، دلصاحلنا اخلاصة أيضا(. الفضائل  

كاإلخبلص يف التعاطف و الشجاعة يف اللطف و االجتهاد يف   -لتنفيذ ما تتطلبو الفضائل اجلوىرية منا 

 . و  إجرائيةعلى العقبات اليت حتوؿ دوف عمل اخلَت. الوالء، مال اإلخبلص، فضيلة جتعلنا نتغلب فهي الكـر

األخرى، ؽلكن أف  اإلجرائيةقيمتو يف حالة معينة حساسة رشكل خاص لقيمة موضوعو. مال الفضائل  

كن ىذا ال غلعل الفضائل  أو عنصرايً سللصاً. ول ادلرء انزايً والء قد يكوف  -تصبح مرتبطة أبشياء ال تستحق 

 أو شخص يفتقر إىل اإلخبلص  أو الضمَت أو الوالء مشروطة أو اختيارية فحسب. إف أي عاملَ  اإلجرائية

 رشكل خطَت. ما انقصاً سيكوف عالَ 

عنصرًا مهًما يف التميز البشري، ولكن ال ينبغي صقلها مبعزؿ عن الفضائل األخرى،  اإلجرائيةالفضائل   تعد

عندما انقش أرسطو الفضائل، جادؿ ألعلية التأصيل أو احلكمة العملية يف  الفضائل اجلوىرية.وال سيما 

مبعزؿ مل يكن من ادلفًتض أف دتتلك الفضائل  تطبيق الفضائل حىت ال تكوف انقصة أو زائدة أو يف غَت زللها.

ندما حتدثوا عن وحدة و ىي من األشياء اليت كاف القدماء يدركوهنا ع –، رل كمجموعة عن رعضها البعض

 الفضائل.
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يُطرح يف رعض األحياف سؤاؿ آخر حوؿ ما إذا كاف الوالء، حىت لو كاف فضيلة، ينبغي أف ينظر إليو على أنو 

حىت ولو كاف مكواًن من مكوانت احلياة  –فضيلة أخبلقية. قد يُعتقد أنو من الرائع أف يكوف ىناؾ الوالء

ؼ أخبلقي؟ ومع ذلك، فإف االنقسامات رُت الفضائل )على سبيل ولكن ىل ىو يف األساس تصر  –اجليدة 

ادلااؿ، الفكرية واألخبلقية والشخصية واالجتماعية( غَت واضحة يف أحسن األحواؿ ورمبا متداخلة. اللطف 

غالبا يكوف جدير ابلاناء أخبلقيا، ولكن اخلياؿ )غالبا ما يقاؿ إف فضيلة فكرية(، والشجاعة )عادة ما 

أهنا فضيلة شخصية( و ادلوثوقية )تسمى أحياان فضيلة اجتماعية( قد تظهر يف ادللعب الرايضي تصنف على 

أو من قبل جنود العدو و كذلك يف السياقات اليت جتعلها جديرة ابلاناء من الناحية االخبلقية. قد ال تكوف 

صارمة وحصرية. ويكاد يكوف  ىناؾ قيمة كبَتة يف زلاوالت التمييز رُت الوالء )والفضائل األخرى( إىل فئات

 من ادلؤكد أف الشخص الذي ال ػلمل أي والء سيكوف كشخص ينقصو عامل أخبلقي.

 

  تربير الوالء .5

ىناؾ قدر كبَت من االحتماالت لتطوير الوالءات. وغالًبا ما تظهر الوالءات اليت نطورىا لؤلسرة والقبيلة 

حيث أصبحنا ندرؾ رشكل متزايد العوامل البيئية اليت  والبلد والدين رشكل شبو طبيعي من عملية التنشئة

ف عدـ إوغالًبا ال تكوف خاضعة للتساؤؿ. ابلنسبة لبعض الكتاب،  شكلتنا.  ىوايتنا قد تكوف عميقة جًدا،

. ولكن عادة ما ؽلتد الوالء Allen)االختيار ىذا ىو ما ؽليز الوالء عن االلتزامات األخرى مال اإلخبلص )

ات العبلئقية ادلكتسبة روعي، حيث طلتار االرتباط مع أشخاص ورلموعات ومؤسسات معينة. إىل االلتزام

وىنا،قد تتكوف الوالءات أو ال تتكوف، تبعاً دلدى اكتساب تلك اجلمعيات لبعض األعلية اجلوىرية ابلنسبة لنا 
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تفسَتية ال تربر الوالءات اليت مبا يتجاوز أي قيمة مفيدة قد تكوف جذرتنا إليها أواًل. غَت أف ىذه الرواايت ال

نظرا ألف الوالءات دتنح امتيازًا ألىدافها، فإف توفَت التربير أمر ، نشكلها أو قد ظليل إىل تكوينها. ومع ذلك

 .مهم

ختارة أمر ابلغ األعلية. سيموف كيلر، على ادلابلنسبة لبعض الكتاب، فإف التمييز رُت الوالءات ادلختارة و غَت 

ظهر عدـ النزاىة الذي غالباً أف عدـ استعدادان العاـ للتشكيك يف الوالءات غَت ادلختارة يُ  يعدسبيل ادلااؿ، 

 -وىو يركز على الوالءات الوطنية  -سوء النية. ومبجرد أف يكوف لدينا مال ىذه الوالءات  يوصف رػ ما 

 ;Keller, 2005)وايت ضلن نقاـو التدقيق فيها وندافع عن النفس ضد التحدايت اليت تواجهها ىذه اذل

. قد تكوف ىناؾ رعض احلقيقة يف الرأي القائل أبننا أكار عرضة إلظهار سوء النية فيما يتعلق (200

على الوالءات غَت  اً عام اً تعليقابعتباره ختارة، ولكن قد يكوف من الصعب تقدمي ذلك ادلابلوالءات غَت 

وطنتينا عندما نرى كيف يتصرؼ وطننا أكار من  ختارة. قد ال يكوف ىناؾ سبب آخر لعدـ التشكيك يفادل

عدـ التشكيك يف الصداقة عندما نرى كيف يتصرؼ صديقنا. قد يكوف األمر أكار صعورة من الناحية 

 النفسية )وخطر أخبلقي مرتبط ابلوالءات(، ولكن ىذا ال يعمم احلكم على الوالءات غَت ادلختارة.

تُنسج الوالء النقايب كما لو كانت مأخوذة من نفس القماش الذي وقد تعامل البعض مع احلجج الداعية إىل 

"اللعب النظيف" أو  :سخت مطالبات ابلوالء يفالعامة رشأف االلتزامات النقارية. ولذلك، فقد رُ  احلججُ منو 

طبيعي لدعم ادلؤسسات العادلة" على حجج االلتزامات النقارية. ولكن أاًي كانت مزااي ىذه ال"الواجب 

ة اليت نررطها ويلبللتزامات ادلؤسسية العامة، فإهنا ال توفر أساسًا لبللتزامات اخلاص سباابً روصفها أ احلجج

ابلوالء. وىي ال تعكس خصوصية ىذه االلتزامات. وحىت احلجج القائمة على ادلوافقة ليست ذات طارع 
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لسياسية أو األروية أو غَتىا خاص ابلقدر الكايف. ورغض النظر عن احتماؿ أف تشمل التزاماتنا األساسية ا

من االلتزامات النقارية أيضًا التزامًا ابلوالء، فإننا قد نفي عادة مبا أنخذه من تلك االلتزامات دوف أي شعور 

ال يفًتضو االلتزاـ ادلؤسسي  و تقتضي ضمنيا التزامات الوالء وجود حتديد نقايب و ىو ما -ابلوالء ألىدافهم

       .أو العضوية العامة

يفًتض . )أ( من رُت سلتلف ادلربرات األداتية للوالء، فإف األكار مصداقية من رينها تلك اليت طورىا ىَتمشاف

ىَتمشاف، إىل جانب العديد من ادلنظرين ادلؤسسيُت اآلخرين، أف ادلؤسسات االجتماعية ذات القيمة دتيل إىل 

ره رشكل خطَت إذا كنا سنقـو رتحويل ومع ذلك، يدعي أف احلياة االجتماعية ستكوف مفتق. الًتاجع

 ذات الصلةانتماءاتنا النقارية ألسباب ذاتية ادلنفعة كلما فشلت مؤسسة اجتماعية معينة يف الوفاء ابلوعود 

على ىذا االعتبار، ؽلكن النظر إىل . ن ىو أكار صلاحا يف تقدمي تلك ادلنفعةابرتباطنا هبا، أو كلما ظهر مَ 

رينما تبذؿ اجلهود ( أو االنتماء)يف ارتباطنا ابدلؤسسة ( مؤقتًا على األقل)ارر مبوجبها الوالء على أنو آلية نا

الوالء االلتزاـ رتأمُت أو استعادة إنتاجية  ؽلنحنا. إلعادهتا إىل مسارىا الصحيح( من خبلؿ إعطاء صوت)

ء رتوفَت االحتياجات إىل حد أف تقـو مؤسسة أو انتما. ادلؤسسات أو االنتماءات ذات القيمة االجتماعية

 ادلرغورة رشدة أو ادلطلورة من أشخاص، ليكوف لديهم سبب للوالء ذلا، ومع افًتاض ثبات ابقى ادلتغَتات،

غلب أف ؽلنحوا والئهم ذلا إىل احلد الذي يصبح من الواضح أف ادلؤسسة مل تعد قادرة على أف تتعاىف أو أف 

 .جهود ادلرء ادلخلصة ستكوف عباا

نو ليس من الواضح أننا نستطيع ررط تسويغو أال ، إاالرتباطات استعادةرغم من أعلية الوالء يف ولكن على ال

أكار إغلارية.  قد يلعب الوالء دوراً ، . ألنو حىت يف إطار  العواقبيو رشكل عاـاالستعادةفقط رقدرتو على 
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يف  الوقف الصحيلصندوؽ مليوف دوالر  100يسهم اخلريج ادلخلص الذي يتربع مببلغ ، على سبيل ادلااؿ

 الوالء عن الرغبة يف تعزيز ادلصاٌف عربِّ يُ  التقدـ ادلؤسسي رداًل من وقف التدىور ادلؤسسي. يف مال ىذه احلالة،

)على األرجح(  يعرب عن التزاـ  ادلؤسسية رداًل من استعادهتا. يُنظر إىل التربع على أنو تعبَت عن الوالء ألنو

خدمة ذاتية أكار ضيًقا متاحة للمتربع. ومع ذلك،قد ؼلتار فاعل خَت خارجي للمؤسسة يف مواجهة ردائل 

 التربع رنفس ادلبلغ،ولكن ليس من منطلق الوالء للمؤسسة. 

إذا كاف الوالء يُنظر إليو ربساطة من منظور السلع اليت يستطيع الكائن الًتارطي أتمينها أو  واألىم من ذلك،

يت اكتسبتها الرارطة ابلنسبة للشخص ادلخلص  قد تضمحل، فضبًل عن فإف القيمة اجلوىرية ال إنتاجها،

الشعور ابلتماىي الذي يعرب عن ىذه القيمة. ينشأ الوالء من ىذا اإلحساس ابلتماىي.  نعود إىل ىذا 

 ادلوضوع يف الفقرة )ج( أدانه.

الرغم من أف  )ب( وىناؾ حساب رديل ىو أف الوالء مستحق دلختلف اجلمعيات كدين لبلمتناف. وعلى

على  إال أنو ؽليل إىل أف يكوف مقبوالً ، McConnell) االمتناف كسبب لبللتزاـ ػلتاج أيضا إىل تربير )

أكار من الوالء. إف كوننا ادلستفيدين رغَت إرادة  من رعض العبلقات الًتارطية  اً مربر  اً سببروصفو نطاؽ أوسع 

قد زودت لبعض  -مال العائلة أو العرؽ أو السياسة  - اليت يقاؿ إننا مدينوف ذلا ربعض والئنا األساسي

 (.cf. Walker, Jeckerالكتاب سبباً لبلعتقاد أبف االمتناف ىو أساس ىذه الوالءات )

ولكن التزامات االمتناف ليست ابلضرورة التزامات ابلوالء: فرمبا كاف اليهودي الذي تعرض للوحشية والذي 

.  عبلوة على Luke 10:25–37)متناف ولكن ليس عليو دين الوالء )ابال أنقذه السامري الصاٌف مديناً 
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ذلك، قد يكوف الوالء مستحقًا حىت لو مل يكن ىناؾ سبب لبلمتناف: كما ىو احلاؿ رُت األصدقاء. تعترب 

 يف حُت أف التزامات الوالء ترارطية. التزامات االمتناف رد رتيل،

غلب تعزيز الوالء و  –يف رعض العبلقات الًتارطية  -)ج( قد يكوف ىناؾ سبب أعمق لبلعتقاد أبنو 

شخاص رصورتنا احلالية رل كائنات اجتماعية. ضلن ال نتطور لنكوف األكإظهاره. إنو يكمن يف تصور أنفسنا  

نطمح إىل أف نتطور رنفس الطريقة اليت تتطور هبا الشجرة من شتلة إىل شكلها ادلكتمل النمو. إف أساسنا 

رشكل حاسم ىيئتنا النهائية مال الشجرة. كما أننا )عموما( كأشخاص ال نزدىر ونطمح إىل اجليٍت ال ػلدد 

البقاء على طريقة الشجرة. ضلن كائنات اجتماعية و أصبحنا على  ما ضلن عليو رسبب اطلراطنا ادلستمر يف 

ور الوقت، فإف العبلقات واجلماعات واجملتمعات من سلتلف أنواعها. على الرغم من أف ىذه تتطور مع مر 

 ابإلضافة إىل ذلك، –من ما ضلن عليو  ىذه االنتماءات االجتماعية )أو على األقل رعضها( تصبح جزءاً 

فإف ارتباطنا مبال ىؤالء األفراد واجلماعات واجملتمعات )على الرغم كونو مفيد أيًضا( يصبح جزًءا شلا نتصوره 

 هم ينبع من القيمة اليت يتمتع هبا ارتباطنا هبم ابلنسبة لنا.حياة جيدة ابلنسبة لنا. إف التزامنا ادلخلص جتاى

اليت ؽلكن أف تكوف مباارة مكوف الزدىار اإلنساف. رمبا  الروارطإف تربيرًا واسعًا كهذا يًتؾ دوف رياف ما ىي 

ال توجد قائمة هنائية. ولكن معظمها سيشمل الصداقات، والعبلقات األسرية، ورعض ادلؤسسات 

من ازدىاران. ورقدر ما  اً جزءابعتباره اليت ترعى و تعزز وتؤمن احلياة االجتماعية اليت ننخرط فيها االجتماعية 

نقبل أف يكوف التعامل مع أو يف شكل معُت من أشكاؿ االرتباط أو العبلقة ىو أساس ازدىاران، ىنا سنعترب 

 .رل ومطلوابً  -الوالء لو مربراً 
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قائيًا الوالء ادلطلق، على الرغم من أهنا ال تستبعد إمكانية أف يكوف فاحلجج اليت تربر الوالء ال تربر تل

للتضحية حبياتو من أجل شخص آخر.  ،ردافع الوالء، الشخص، على سبيل ادلااؿ، مستعدًا رشكل مشروع

يف زمن احلرب، وقد ينطبق أيضا على رعض الصداقات. وستتوقف قوة ادلطالبات   وىذا ىو احلاؿ غالباً 

ادلعنية. وقد ال تكوف رعض  الروارطورطبيعة احلاؿ، على شرعية  للشخص ادلوايل، الروارطى أعلية ابلوالء عل

أخرى: فتنشأ  روارطيةما مع توقعات  روارطيةالعبلقات الًتارطية غَت شرعية فحسب، رل قد تتعارض توقعات 

والء ألحدعلا على حساب من خبلؿ إعطاء أولوية ال النزاعُ  لم و يف حاؿ حُ  ،لدينا صراعات على الوالء

خيانة  تعدال ، فبل يعٍت ذلك ابلضرورة أف الوالء ألحدعلا ىو عدـ الوالء لآلخر. على سبيل ادلااؿ اآلخر،

. ويف رعض األحياف لصديقي الذي يعتمد علي إذا كنت رداًل من ذلك أىتم ابحتياجات والديت ادلريضة جداً 

ال. ومع ذلك، قد يتطلب ترتيب األولوايت تقدمي اعتذار  تكوف ىذه األولوايت واضحة؛ و يف أوقات أخرى

 يعدوتعويض للطرؼ احملبط. وحىت لو قرران رشكل غَت حكيم )كما فعل روررت إي يل(، فإف قراران لن 

 تلقائياً خيانة. ألف اخليانة غالبا ما ترتبط ابألاننية أو النفاؽ.

ء، إىل جتنب مشاكل االستبداد رطريقتُت. أواًل، يسعى رويس، الذي يبدو أحيااًن منحازا رشكل مطلق للوال

متبلؾ احلياة اليت يكوف ادلرء فيها صاحب السيادة كسبب سُلتار رشكل أساسياً ال يعدهإنو يفسر الوالء الذي 

من وجهة نظر رويس. واثنياً، يعتقد أف مبدأه األخبلقي  أسباابً  تعدمعقوؿ: األسباب غَت ادلختارة ال 

للوالء"، سوؼ يستبعد تكوين الوالءات اليت ُتظهر نفسها من خبلؿ انتهاؾ الوالءات الشامل، "الوالء 

غَت أف شكلية موقف رويس تعطي القليل نسبًيا من  Foust, 2012a; Mullin )األخرى )انظر أيضاً 

التوجيو فيما يتعلق مبحتوى الوالءات اليت ال تتعارض مع الوالءات األخرى أو حىت مع رعض األوامر 

 عجمية اليت من شأهنا حل النزاعات احملتملة.ادل
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  الوالء تقييد. 6

على الرغم من أف الوالء قد يتعرض للفساد  لوحظ ابلفعل أنو ليس من الوالء أف تكوف راضًيا أو ذليبًل،

انفتاح على النقد  عربفضيلة غلب أف يكوف روصفها ليتحوؿ إىل رضا وذؿ. إف أي كبلـ معقوؿ عن الوالء 

 دوف أي" شيء مهم، ة"التصحيحي الكفاءةيحي من كبل جانيب الوالء وعلا الفاعل وادلفعوؿ. إف التصح

. ما يستلزمو ذلك ىو أف تظل اوإظلا ىو خصم يظل سللصً  اخلصم ادلخلص ليس رلرد خصم، معارضة.

فإف  ورشكل عاـ،ادلعارضة ضمن احلدود اليت تتوافق مع الرفاه أو ادلصاٌف الفضلى أو ازدىار موضوع الوالء.  

ادلعارضة ادلوالية لن تؤيد )مبا يعادؿ( التمرد أو الاورة ألف ىذا األخَت سيعرض موضوع الوالء للخطر )ورمبا 

 يؤدي إىل استبدالو مبوضوع والء رديل(.

إف االلتزاـ ابدلعارضة داخل )ما يُنظر إليو على أنو( اذليكل السائد ىو الذي دفع ربعض منتقدي الوالء 

فضيلة زلافظة.  ابلفعل ىي زلافظو،  -يف األساس-( إىل اعتبارىا Agassi، Greeneفُت )مال ادلتطر 

على الرغم من ادلعٌت اإلغلايب ذلذه الكلمة: فهو ينطوي على االلتزاـ رتأمُت أو احلفاظ على مصاٌف الكياف 

ذلك، فإف وجود معارضة  ادلواىل، الذي مت تقيمو من أجل ادلصلحة الشخصية )أاًي كاف ما يُقدر لو(. ومع

موالية ال يعٍت ابلضرورة أف ػلوؿ دوف احتماؿ تشكيل معارضة أكار تطرفًا يف وقت الحق. وإذا أثبتت 

خيار اخلروج )أو شيء أقوى منو(. يف مال  يُتخذفقد ، ادلعارضة ادلوالية عجزىا عن "إصبلح" موضوع الوالء

عد جديرًا ابلوالء أو أنو فقد مطالبتو رو. إذا فكران رشكل ؽلكن القوؿ أبف موضوع الوالء مل ي ىذه احلاالت،

فإف االهتاـ ادلهُت ابحملافظة على ادلعارضة  خاطئ أو مضلل فقط يف الوالء على أنو تقدمي مطالبة مطلقة لنا،

 ادلوالية سيكوف لو زخم.
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من االرتباط )مال حالة( أو إما كنوع  -قد يسعنا التمييز رُت الًتكيز ادلزدوج للوالء  ألغراض تبيُت ادلوقف،

على الرغم من أنو  سيكوف الوالء لؤلخَت فقط، إنشاء مايل معُت من نوع )الوالايت ادلتحدة(. ومبعٌت أدؽ،

عتقد أف نوع ادلؤسسة أمر ابلغ األعلية الزدىار يساعد يف فهم حدود الوالء إذا قمنا ابلتمييز. إذا كاف يُ 

ا. ولكن إذا كانت ادلؤسسة ذات أعلية اثنوية نسبياً، فإف تطوير اإلنساف، سيكوف من ادلتوقع الوالء ذل

التعديبلت على ىذه ادلؤسسة، إىل جانب الوالء ذلا، سيكوف غَت مهم نسبيًا )وإف مل يكن ابلضرورة ألولئك 

 .الذين يطوروف مال ىذه الوالءات(

تعتمد جزئياً على األعلية اليت ينبغي  ما إذا كانت الوطنية )أي الوالء الوطٍت( مربرة، سوؼ، على سبيل ادلااؿ

أف دُتنح لدولة أو رلد ما. إذا كنا متعاقدين اجتماعيُت، فإف الدولة )اليت مت تصورىا على نطاؽ واسع( تقدـ 

لبعض مشاكل االرتباط البشري ابإلضافة لتوفَت ساحة لتحديد اذلُوية االجتماعية. قد نعتقد أف   مهماً حبًل 

غلب جتسيد ذلك يف دولة معينة، وقد تكوف تلك  ذلا أمراف مهماف. ومع ذلك، كل من الدولة والوالء

 الصورة على ضلو غلعل الوالء الذي تستحقو، ُيصادر من خبلؿ كيفية تصرفها.

ظهر ىذا عندما يُ  -زيز اذلُوية الًتارطية وااللتزاـأي نفاد مطالباتو حبماية وتع-معُت الوالء  كائنقد ؼلسر  

أعلية إعطاء اذلوية.  وىذا يعٍت أف مطالبات أو يعد قادرًا على أف يكوف مصدرًا للرضا الًتارطي أنو مل  الكائن

 ُصودرالطرؼ ادلوايل قد نفدت )ابلطبع قد يعارض اآلخروف  ىذا(. ولكن سواء كاف يعتقد أف الوالء قد 

الزوجية. ابلنسبة  رشكل مربر أـ ال، فقد ختتلف نقطة التوقف ابختبلؼ األشخاص. أتمل حالة اخليانة

دلستقبل العبلقة ولكنها ال تدمرىا تلقائيا. وستعترب العبلقة قارلة  ألحد النساء، قد تشكل خيانة الزوج حتدايً 

إلعادة النظر. وؽلكن معاجلة مسائل الاقة اليت ينطوي عليها األمر وإصبلح العبلقة. ولكن ابلنسبة ألخرى، 
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ل الذي مت فيو إيواء العبلقة. الاقة األساسية ستكوف زلطمة رشكل قد تؤدي ىذه اخليانة إىل اهنيار اذليك

 يستحيل إصبلحو.

ىل ىناؾ صواب وخاطئ يف مال ىذه احلاالت؟ ىل تفتقر ادلرأة األوىل لتقدير "قدسية" الزواج/العبلقة 

ا ال ينبغي احلميمة؟ ىل الطرؼ األخر غَت قادر على تقدير ضعفنا ادلشًتؾ وإمكانيات الفداء والتجديد؟ ورمب

لنا أف نرضخ للرأي النسيب القائل أبف ما ىو صحيح ألحد ىو خطأ ابلنسبة لآلخر. غَت أنو قد ال يكوف 

ىناؾ يف الوقت نفسو جواب سهل. ويشكل ىذاف ادلوقفاف رداية النظر يف طبيعة العبلقة احلميمة، وما 

 اهتا.تتطلبو منا رشكل معقوؿ، وكيف ينبغي لنا أف نستجيب لتجاوزات توقع

ابستخداـ التمييز االستداليل السارق  ءات األخرى. وؽلكن مساعدة النهجوقد ينطبق الشيء نفسو على الوال

قد نتمكن من التوصل إىل رعض اإلرتاع العاـ حوؿ  اخلاص. إنشاء مايلورُت الشكل العاـ لبلرتباط وحلظة 

عينة, قد يكوف زلتوى التعهد معرض ما قد يكوف متوقع منا. ومع ذلك، يف أي ارتباط فعلي مع حالة م

 جلعلو زلتوى فردي.

 

  اإلبالغ عن املخالفات. 6.1

 Whistle) ؿ ظاىرة "اإلربلغ عن ادلخالفات"تتضح مسألة حدود الوالء رشكل مفيد من خبل

blowing).  ىذه الظاىرة على الرغم من وجود رعض اجلدؿ حوؿ نطاقها،ؽلكن اعتبارىا مفيدة رشكل

ينبو رلموعة أوسع  -عامة أو خاصة  -ا نشاط موظف داخل مؤسسة )إف مل يكن ابلكامل( على أهن جيد

أو الفساد أو االحتياؿ أو السعي وراء الررح  إىل االنتكاسات اليت تلحق مبصاحلهم نتيجة لئلىدار،
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(Westin ؛ Bowman ؛ Miethe نظرًا ألف ىؤالء ادلوظفُت يُعتربوف عموًما غَت موالُت،فقد كاف .)

أو جرذاف. يقدـ "ادلبلغ عن  أو صراصَت، أو شريرين، أو جواسيس، م خونة،من الشائع وصفهم أبهن

ادلخالفات" طريقة أكار حيادية لئلشارة إىل ىؤالء األشخاص،ويسمح ابلتحقق من احلدود ادلناسبة لوالء 

 ادلوظف.

م. سيتضمن ىذا اخللفية ادلعيارية لئلربلغ عن ادلخالفات ىي االعتقاد أبف ادلوظفُت مدينوف ابلوالء دلنظماهت

الوالء توقًعا أبف ادلوظفُت ال يعرضوف مصاٌف مؤسستهم للخطر من خبلؿ الكشف عن أنواع معينة من 

ادلعلومات ألشخاص من خارجها. إذا كاف لدى ادلوظفُت شكاوى، فينبغي التعامل معها داخل ادلؤسسة. 

أوال وقبل كل شيء، أبف اآلليات  ومن ث، فإف الدافع وراء  قضية اإلربلغ عن ادلخالفات ىو االعًتاؼ،

الداخلية كاَتا ما تفشل يف التعامل رشكل مناسب مع إخفاقات ادلنظمة، واثنيا، أنو نظرا ألف ادلصاٌف اليت 

تتعرض للخطر تشمل يف كاَت من األحياف من ىم خارج ادلنظمة، فإف ىناؾ رتاعة أوسع نطاقا احلق شرعي 

 و اليت فرضت عليها.يف أف تعرؼ التكاليف اليت تواجهها أ

قد تفقد السيطرة على شؤوهنا ألهنا  -ربلغ عن ادلخالفات ادلتكرر ركارة اضطرااب كبَتا داخل منظمة ؼللق اإل

تتعرض للتحقيقات والقيود اخلارجية؛ قد جتد نفسها مشلولة رسبب التكاليف أو القيود األخرى؛ والكاَت من 

ات التحقيقات اخلارجية. وألف اإلربلغ عن ادلخالفات يعرض األررايء داخل ادلنظمة قد يعانوف من تداعي

مصاٌف ادلنظمة للخطر )على األقل كما ىو مفهـو داخل ادلنظمة(، فيُنظر  إليو على أنو عمل من أعماؿ 

عدـ الوالء. وكاَتًا ما غلادؿ ادلبلغوف عن ادلخالفات أنفسهم أبف الوالء ادلستحق قد فقد )أو على األقل قد 
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ه مبصلحة أكرب(، شلا غلعلهم ال يعتربوف اإلربلغ عن ادلخالفات خيانة للوالء. رل أهنم يف رعض مت جتاوز 

 األحياف غلادلوف أبف اإلربلغ عن ادلخالفات ؽلكن أف يكوف عمبل انرعاً من الوالء.

غلب أف  ىذه التقييمات ادلتضاررة مسألة حدود الوالء، ويف حالة اإلربلغ عن ادلخالفات، يعاًف قرارغلب أف 

أيخذ يف االعتبار عدة أمور: )أ( نظرًا لبلضطراب الذي هتدد رو، ينبغي أال يتم اإلربلغ عن ادلخالفات إال  

كمبلذ أخَت. )ب( ولنفس السبب ينبغي أف تكوف ادلخالفات التنظيمية خطَته مبا فيو الكفاية. )ج( ينبغي 

ألسباب اليت تدعمها قوية مبا يكفي للدفاع وينبغي أف تكوف ا -أف تكوف الشكوى العامة ذات أساس متُت 

عنها علنا. )د( ينبغي للمبلِّغ عن ادلخالفة أف ينظر فيما إذا كاف على عاتقو التزاـ خاص ردوره ابختاذ إجراء 

ما جتاه ادلخالفة. ورغم أف أي عضو يف منظمة ما قد يكوف مسؤواًل عما يصدر ابمسها، فإف رعض األعضاء 

إلجراء تقييمات مناسبة خلطورة ادلخالفة، وقد يكونوف أكار مسؤولية عن الطريقة  سيكونوف يف وضع أفضل

اليت تدير هبا ادلنظمة أنشطتها. )ىػ( ألف الغرض من اإلربلغ عن ادلخالفات ىو إحداث تغيَت، ينبغي النظر 

اإلربلغ عن  يف إمكانية أف يكوف اإلربلغ عن ادلخالفات فعاؿ يف ىذا ادلوقف. )و( ويذكر أحياان أف فعل

وغلب على األقل أف يتم ردافع القلق على مصلحة الذين تتعرض  -ادلخالفات ػلتاج إىل دافع  مناسبا 

مصاحلهم للخطر. ولكن ؽلكن أف يكوف االىتماـ ىنا منصباً حوؿ ادلديح للمبلغ أكار شلا يتعلق ابلصبلحية 

الفات ادلختل أخبلقياً أف مصداقيتو قد تقوضت ادلربرات وراء فعل اإلربلغ. ومع ذلك، قد غلد ادلبلغ عن ادلخ

 وأف فعل الوشاية أصبح غَت فعاؿ.

ك سؤاؿ عما إذا كاف فعل اإلربلغ عن ل، يبقى ىنارضٍ وحىت لو مت تناوؿ االعتبارات السارقة رشكل مُ 

ؿ يف ادلخالفات إلزاميًا أو رلرد فعل جائز. إف الفشل يف اإلربلغ عن ادلخالفات غلب أف يفتح ابب الدخو 
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، قد تكوف ىناؾ أخبلقياً  مر واجباً دلنع الضرر. حىت لو كاف األ الساعيمناقشات حوؿ االلزاـ األخبلقي 

أسباب لعدـ جعل اإلربلغ عن ادلخالفات إلزاميا قانوان. وابإلضافة إىل ذلك، فإف التكاليف احململة على 

 (Glazer & Glazer; Martin)ية عاتق للمبّلغُت قد تربر اإلربلغ القانوين عن ادلخالفات التنظيم

رعض الوالايت  عُت االعتبار يف وعلى الرغم من أف احلماية القانونية للمبّلغُت عن ادلخالفات قد وضعت يف

 (.Glazer & Glazerالقضائية، فقد ثبت يف كاَت من األحياف أهنا غَت كافية )

للببلغات   على مصراعية أنو يفتح الباب ريدا، وية ادلبّلغ حبًل شلكنً ؽلال اإلربلغ عن ادلخالفات مع إخفاء ىُ 

 (.Coulson ؛ Ellistonحتقيق مهمل )راجع  رسببالتخريبية اليت ُتطلق ألسباب خاطئة أو 

 توضح رل ،فحسب أعلية الوالء للعديد من ادلنظماتحالة اإلربلغ عن ادلخالفات  توضحال  ابختصار،

 ف التزامات الوالء قد مت جتاوزىا أو التنازؿ عنها رشكل مربر.م أأيًضا الرعاية اليت غلب شلارستها عندما يُزعَ 
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