
 1919انطالق حركة الرابع من أيار 
مخيبة آلمال الصففففففففففففففي يين من عدد من الباحثين بأنها جاءت مقررات المؤتمر   توصفففففففففففففف 

والشفففف  ن  أم المثق ين والسففففكما أول   الا ن درسفففف ا ن  الخار  من أمثال  وأيقظتهم من سففففباتهم 
ن  طلكعة من نبي الى   اه  شفففكي ن  ال اليات المت(دو ل  شفففي م وتهفففن ت  هيفففي  ن  الكابام  ان  

المخفاطر الم(فد فة بفالواد واصففففففففففففففب(فت لهم أدوارا اكفاديفة ن  حرتفة التظفاهرات الت  عرنفت ب(رتفة  
 الرابع من أيار 

 تكن ه لم  فكما  تعلق بالمطالب الصفففففففي كة    مؤتمر نرسفففففففا    مقرراتمن الق ل أم والبد 
مهففففففعاه ن  هاا   أ ت بر االشفففففترا كةنقد تام تأثير    حرتة الرابع من اياراليفففففوب ال حيد ن  اكا  

تانت روسفكا    نعلى ال قكض من الدول الغربكة الت  أ دت المطالب الكابانكة ن  شفانت ن    االتفاه
تما ام الصففففففراا بين ال عماء   د دعت الى إ امة عا ات  ائمة على  د  الميففففففاواو مع الصففففففين 

نمن بين ذل  انهم أسففففرن ا ن  إن ا    األوضففففاا العامة ترك آثاره على   أمراء ال(رب العيففففنر ين
وأل(ق ذل  أضففففرارا   العامة لمصففففال(هم الخاصففففة وللمفه د ال(رب  أث اء ال(رب األهلكة  األم ال

  تما ام عف  الطلبة ال قراء عن تيففففد د أج ر الدراسففففة   وير باألوضففففاا العامة بما نيها التعلكم 
وعد  تمن هم من ال(ص ل على نرص عمل ن  المصانع ال(د ثة والسكما المصانع الت  يمتلكها  

 جعل ت جههم سلوكا تفاه ال(ن مة والتدخل األج و     األجانب
 
والتفار الصفففففففففي ي م بم  ا عن متابعة   والطلبة لم ينن الم كروم والمثق  م على ن(  عا  و 

وتام رد ال عل االول تفاه  شففففعروا بقلق شففففد د على ميففففتقول الصففففين نقد  التط رات ن  المؤتمر  
الت  أدت  1918ضففد تبادل ماترات معاهداتنرسففا  ن  مؤتمر  ال ند الم اوض الصففي   ه  مة  

 إلصفد ائها وسفاد االعتقاد بأم الصفين و عت ضف(كة لك   الى نهفل الصفين ن  اسفترداد حق  ها 
   االجانب بل والى الخ نة من حن مة أمراء ال(رب الا ن باع ا  ضكة الواد



ا  تصفاعدت الهفن ك لدا المثق ين الصفي يين ح ل نت ام ا مع انعقاد جليفات مؤتمر نرسف 
نكثف الطاب والمثق  م والفمعكففات والم ظمففات من   م  ف المؤتمر من  ضففففففففففففففكففة شفففففففففففففففانت ن  

جمعكة المد الفد د جمعكة الصففففف ت المهفففففترك جمعكةالم اطن جمعكة العمل  السفففففكمااجتماعاتهم  
ات تظاهر الر م عدا النطا  وتم ت(د د اليففففففففففففابع من ايا  والدراسففففففففففففة جمعكة الدراسففففففففففففة التعاونكة 

المصففففففففففففففادع للفاترا الرابعفة لتقفديم    اا الي   ه وهف احتففاجفا على ال ج د الكفابفان  ن  شففففففففففففففانت ن  
اال ام ن  ال(ن مة الكابانكة االناار لل(ن مة الصففففففففففي كة للقو ل بالمطالب الكابانكة ال احد والعهففففففففففر 

شففففففففففانت ن  دعا ممثل ا  عن حقكقة الم  ف اليففففففففففلو  ن  مؤتمر نرسففففففففففا  من  ضففففففففففكة ورود انباء
الم ظمات والفمعكات الى عقد اجتماا ن  تلكة بنين للقان م والعل   اليففكاسففكة أنضففى الى تقديم  

حففج جمكع  :  ن واالت ففا  على خميفففففففففففففففة  رارات ت(ففددت  م عففد المظففاهرات الى الرابع من أيففار 
المتعلقفة بقضففففففففففففففكفة   مقررات مؤتمر نرسففففففففففففففا الم ظمفات المع كفة ن  الفداخفل والخفار  على رنض 

مؤتمر الشففففففففففففففففانت ن   الميففففففففففففففففاهمففة ن  ت يكففة الفمففاهير الصففففففففففففففي كففة ب(قكقففة مففا ففام يفر  ن   
تهففففمل جمكع    ات(اد  التهيؤ لتفمع توير ن  بنين أم  تم تأسففففك  م ظمة مرت  ة م حدوالمات ر

عات الطابكة وذل  لتيففففففففففففهيل إدارو وت ظكم العمل واالت ا  على بدأ المظاهرات الم ظمات والتفم
من ب ابة اليا  اليماو  ن  الرابع من أيار الياعة ال احدو وال صف ظهرا والت(رك عور م طقة 

   االعمال ن  المد  ة

الت    ن يففففففففففففففهففاأمع ففا ال ظر ن  الفمعكففات الت  نظمففت التظففاهرات نفففد أ لوهففا ه     ل و 
وروجت للمثل وال ليففف ات الغربكة واعادو تقيكم    الك ن  شفففي سفففكة التقليديةالصفففي كة ت الثقانة  هاجم

السففففكما مع وج د   ها سففففاحة التظاهرات أخصففففب أرض لوج أنكار  من ثم اصففففب(تتراث الصففففين 
 االج اء الم اسبة ل م  هاه االنكار وانتهارها 

ثاثة آالع طالب من   1919تفيفففيدا لما تم االت ا  علكي أحتهفففد ن  الرابع من أيار عا 
  جامعة بنين ع د ب ابة اليفففا  اليفففماو  وخرج ا ن  تظاهرو احتفا  ضفففد هاه المقررات طاب 



المتظاهروم ت(ر ض الهففففففففعب ضففففففففد   وحاول   لك ها نهففففففففلتوحاولت ال(ن مة احت اء التظاهرات 
الا ن   ف الضففعكل لل ند الصففي   وطالو ا بة الة الميففؤلين الم الين للكابام  التدخل األج و  والم  

 ما بعج المتظاهروم برسففففففففففائل الى ال ند حث ه نيها على رنض مقررات   الخ نة  بوصفففففففففف  هم   تم
الفمف هفففففففففففففف رات     نفرسففففففففففففففففففففا  ذلففففففف   نف   الصففففففففففففففيف فكفففففففة ميففففففففففففففتفخفففففففدمفيفن  بفففففففالفلفغفففففففة  تفتفوفففففففت  الفتف  

 لين الم الين للكابام و بالميؤ  نددت وال رنيكة حملت شعارات االنكلي  ةو العامكة 
واصففففففلت الم ظمات الطابكة التخطكر االسففففففتراتكف  ن   اليففففففاد   من ال احكة الت ظكمكة  

ومؤسففففففيففففففات التعلكم العال  وه  اول  من ايار تم تهففففففنيل ات(اد الطلبة من المدار  المت سففففففطة
التاسففففففففففففع من أيار اتخات    وبعدلبة بنين م ظمة طابكة صففففففففففففي كة مت(دو وعرع بأسففففففففففففم ات(اد ط

التظاهرات م (ى مقاطعة اليفلع الكابانكة وتكدييفها ن  الهف ارا واحرا ها االمر الا  اصفب(ت لي 
أبعادا لكيففففففت سففففففكاسففففففكة ن(يففففففب بل وا تصففففففادية أيضففففففا وه ما أ رت بي الحقا الفهات الرسففففففمكة 

 الكابانكة 
التظاهرات االولى على ن(  وعلى حد وصففففففف ال م ر الم  ض االمر ن  ر    سففففففارت  

سفففففلم  لك ها سفففففرعام ما تخللتها أعمال ع ف وذل  بعد أم تعرض الطلبة لم  ل احد األعضفففففاء  
الم اوضفففين وحاولت الهفففرطة احت اء الم  ف وجرت اشفففتبا ات بين الطرنين اسففف رت عن اعتقال 

حدثت اشففففففتبا ات الم طقة و   نرضففففففت االحنا  العرفكة ن  جمكع ان(اءتما      طالباه اث ام وثاث م  
 بين الهرطة والمتظاهر ن أس رت عن حدوث أصابات لدا الطرنين 

شفففففففعوكة فبعد اسفففففففابكع  ليلة شفففففففهدت المقاطعات الصفففففففي كة   وحظ  نداء الطلبة بأسفففففففتفابة
 والسفففففكما  تظاهرات مماثلة لتل  الت  نظمها الطلبة ن  بنين وروجت لمقاطعة البضفففففائع الكابانكة 

"إن تعبئة الرأي العام الفعال،وتحديد   و د وصففف اليففيد ر    ذل  بد ة حي ما  ال     ن  تكانفين
 السياسية الصينية" . اهدافه،كانت تطورا جديدا في الحياة 



وال ا ع ام التظاهرات الت  شففففففففففففففهدتها المقاطعات الصففففففففففففففي كة تانت على درجة عالكة من 
احد مناتب ال(ن مة المرت  ة او ن  سفففففففففاحة من التخطكر والت ظكم  نقد تام التفمع  تم بالقرب 

 مفة ن  المفد  فة عفامفة اال انفي بعفد انطا  التظفاهرو  تم الت جفي واالنتقفال عور مرا   االعمفال الهفا
وهاا من شفففففففففففففأني ت( ي  طبقات المفتمع االخرا والسفففففففففففففكما التفار والصففففففففففففف اعيين والعمال على 

 المهارتة والدعم لهاه المظاهرات ومطالوها ال ط كة وه  ما حدث بال عل  
وتأ يدا لما سفففففففوق  دمت الطبقة الورج ام ة ال ط كة التفار وصفففففففغار الصففففففف اعيين دعمها   

وب(اجة إلى    والسكما انها تانت ه  أيضا ض(كة االمتكامات األج وكة  اهرات واس ادها لهاه التظ
ووضففففففففففففففع حد    إعادو وحدو الواد واصففففففففففففففاا ال ظامين اإلدار  والقضففففففففففففففائ  على ال مر الغرب 

نة تفارو ن  شففف غها  براكات الى سفففت واربع م  ر   ون  ضففف ء ذل  أرسفففلت  لامتكامات األج وكة
 وأشفففففاروا الى حق   خدمة الرسففففف   الكمرتكةالمؤتمر طالوت نيها باسفففففتعادو سفففففكطرو الصفففففين على  

ولت ظكم الفه د تم تهففنيل تفمع الميففاواو التبادلكة   الصففين ن  نرض رسفف   عالكة على ال اردات
لرابع من أيار عورت ن  لاا يمنن الق ل أم حرتة ا ن  شففففففؤوم الرسفففففف   الكمرتكة ن  شفففففف غها  

وال قطفة االبرم ه فا ه     بعض أوجههفا عن طم ا الطبقفة الورج ام فة ن  التط ر اال تصفففففففففففففففاد 
الت(الف بين العمال والتفار إذ اعل ت  رنة تفارو بنين تأ يدها لمطالب الطلبة وصدرت دع ات  

هم للطلبة ودع ها لمقاطعة اليففففففلع الكابانكة وارسففففففل التفار رسففففففائل لل(ن مة عوروا نيها عن دعم
تما أ د ميففففتهففففاروا عدد من الفامعات راسففففاء الفامعات مطالب الطلبة   لانرا  عن المعتقلين 

نظمت ال(ن مة    ونتكفة لال  علقت وظائ هم  ثير م ها أعيد بعد انهاء االضففففففففففرابات  ون  تم م
اهر ن ن  حملة اعتقاالت جمايكة طالت آالع الطلبة ولما لم تتيفففففففففع اليفففففففففف م تم اعتقال المتظ

ونتكفة لال  أصففففدرت دائرو شفففف غها  للتفارو م هفففف رات ا دت نيها الطلبة ون    الدوائر الرسففففمكة 
الخام  من ح  رام اعلن العمال والصفففففف اعيين ن  شفففففف غها  بالتعاوم مع ات(اد طلبة شفففففف غها   

والت    اضففرابا اسففتمر ما بين ثاثة الى اربعة ايا  وتمنن هاااالضففراب من ا ا  المد  ة بأ ملها



بل  تعداد سفنانها حي ها ا ثر من ملي م ونصفف نيفمة ام طوكعة االضفرابات المتهفددو واالنتهفار 
  على اال تصففففففففاد الصففففففففي   لاا  اتوير   االيففففففففر ع ن  جمكع ان(اء الم(انظات االخرا تام لها تأثير 

  تام نصيوها ال هلحاولت ال(ن مة و  ها بالتر يب والترهيب ولكن  
ون  الثفامن والعهففففففففففففففر ن من ح  رام ن  ال  فت الفا  اسففففففففففففففتعفد فكفي المؤتمر للت اكع على 
معاهدو الصفففففففلم مع المانكا احتهفففففففد عدد توير من الطاب والعمال ح ل ن د  ل تيتكا ن  بار    

وحاول الم(تهففففففدوم م ع ال ند من مغادرو   مر اليففففففا  الا  تام بمثابة مقر لل ند الصففففففي   لمؤت
نرسفففففا  لت اكع المعاهدو ع  ا أعل ت ال(ن مةالصفففففي كة رنضفففففها ت اكع  صفففففر  ال  د  والت جي الى 

معاهدات نرسفا  وهناا نةني على الر م من أم حرتة الرابع من أيار لم ت(قق الكثير من اهدانها 
كفابفام بقيفت ت(تفل تكفاوتهفففففففففففففف  اال ام عفد  الت اكع على حققفت جفانبفا مهمفا م هفا ومع ام ال  ااال انهف 

المعاهدو أنقدها شفففريكة وج دها ن  شفففانت ن  وبع دو ال ند الى الصفففين ا تيفففوت التظاهرات مخما 
 وهناا تك م ال(رتة  د استمرت عاما تاما   1920جد دا ولم ت تي حتى نكيام

  و د اصفففففففففبمابع من أيارلقد تانت مفلة الهفففففففففباب الفد د المفلة الرئكيفففففففففكة ن  حرتة الر 
المفلة  تهففن ت  هيففي  م(رر  السففكماالمؤسففيففين لل( ب الهففي ع  الصففي     معظم اعضففائها من

ولم تقتصففففر االسففففهامات والكتابات نيها على الا ن اعت ق ا الحقا المارتيففففكة ولكن     ول  تا تهففففاو
مبادئ الك ن  شففي سففكة    الكتاب الا ن ر و ا بأسففتودال من أمثال ه شفف  وتانة  ايضففا من الليورالي 

والممارسفففففات اليفففففكاسفففففكة واالجتمايكة بأخرا لفعل الصفففففين ا ثر تماشفففففكا مع العالم وتام ج هر 
ال ر  بين الليورالييين والمارتيففففيين ن  ميففففألة اليففففلطة اليففففكاسففففكة حيج د ت ث رو ا ت بر اسفففف ي ا  

 ول  ت  هيففي  اهمكة المارتيففكة للصففين  ير ام تهففنبي هما نقد رنض ه شفف  والليوراليين اكمة و 
تانا متعاط ين معها آنااك ور و ا ن  معرنة ما ه  ا ثر ع ها وتام ال ر  بي هما فكما   تا تهففففففففاو

بطيئ   اذا تام   بغ  ام ت(ل مهففففا ل الصففففين بالقكا  بث رو سففففكاسففففكة او اجراء التغيير على ن( 
هفففففففة شفففففففؤوم العمل ن  طروحات الث رو أثره ن  تع     تط ر   ما تام لاهتما  المت ا د ن  م ا 



التعاطف مع المارتيففففففففكة وخال حرتة الرابع من ايار تانت الطبقة العاملة ن  المدم ا ثر ويكا 
سففففكاسففففكا على الر م من ام الطبقة العاملة تانت الت ال صففففغيرو اال ام أعدادها ن  ت ا د ميففففتمر  

االولى الت  أسفففهمت ن  ت سفففكع الصففف اعات ن  وعلى ن(  توير بيفففوب ظروع ال(رب العالمكة 
 الصين نضا عن اخت اء العد د من ال اردات االج وكة نتكفة ال(رب 

 
والبد من الق ل أم  ادو ال كر الفد د من االساتاو والمعلمين والكتاب تان  مصدر إلها     

دور توير ن  تهفكع الطاب على االهتما  بهؤوم الصين ومتابعة   ل(رتة الرابع من أيار ولهم
المثق ة   ات الفد دو ن  المفتمع السكما الطبقةما يفر  ن  العالم  تما أبرمت ال(ملة دور الطبق

الت  ولدت نتكفة االن تاا الصي   على   طبقاتوه  ال والطبقة العاملة وطبقة التفار  ال(د ثة
    االحداث تويرا ونم عن وع  سكاس  متقد   نكام ت اعلها مع الغرب

  
 

 


