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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.02 21.29 16.27
Вi цебск — 4.44 21.26 16.42
Ма гi лёў — 4.52 21.19 16.27
Го мель — 4.56 21.08 16.12
Гродна — 5.18 21.43 16.25
Брэст    — 5.27 21.36 16.09

ЗАЎТРА
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Месяц
Апошняя квадра 13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, Лізаветы, 

Апанаса, Сяргея.

К. Караліны, Арнольда, Емяльяна, 

Каміля, Шымана.

18 ЛI ПЕ НЯ

1886 год — на ра дзiў ся 

Сяр гей Ге ор гi е вiч 

Цi то вiч, бе ла рус кi гiс то рык, фi ло-

лаг, гра мад скi дзе яч. З 1910 года 

вы клад чык зем ля мер на-аг ра-

на мiч на га ву чы лi шча ў Гор ках. 

У 1917-м да лу чыў ся да кан сты ту цый на-дэ ма-

кра тыч най пар тыi, стаў лi да рам яе го рац ка га 

ад дзя лен ня, рэ да га ваў га зе ту «Го рац кi вес нiк». 

З 1919-га вы кла даў на раб фа ку пры Го ры-Горац-

кiм зем ля роб чым iн сты ту це. Трой чы быў арыш-

та ва ны. Аў тар ра бот аб па дзе ях паў стан ня 1863-

1864 га доў i Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi.

1940 год — 

н а  р а -

дзiў ся Ула дзi мiр Аляк-

се е вiч Груз дзеў, бе ла-

рус кi ву чо ны ў га лi не 

элект ро нi кi, док тар 

тэх нiч ных на вук, пра-

фе сар. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ мii Ра сii.

1941 год — у Го ме лi ство ра на шко ла 

па пад рых тоў цы груп для ды вер-

сiй най дзей нас цi ў ты ле во ра га (фi лi ял гэ тай 

шко лы дзей нi чаў у Ма зы ры).

1946 год — у Мiнск з Го ме ля пе рад ыс-

ла ка ва ны ўрад БССР.

1995 год — у Мiн ску кi раў нi ка мi ўра даў 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь i Лi тоў скай 

Рэс пуб лi кi пад пi са ны па кет па гад нен няў па пы тан-

нях двух ба ко ва га эка на мiч на га су пра цоў нiц тва.

1635 год — на ра дзiў ся 

Ро берт Гук, анг лiй-

скi пры ро да зна вец, ву чо ны-энцык-

ла пе дыст i вы на ход нiк. Удас ка на-

лiў мiк ра скоп i вы зна чыў кле тач-

ную бу до ву тка нак, увёў тэр мiн «клет ка».

1885 год — рус кi вы на ход нiк Мi ка лай Бе-

нар дос па даў за яў ку на пры вi лей на 

ство ра ны iм спо саб элект рыч най звар кi ме та лаў.

1895 год — на ра дзi ла ся Воль га Аляк-

санд раў на Спя сiў ца ва, рус кая 

ар тыст ка ба ле та.

1900 год — на ра дзi ла ся На та лi Са рот 

(Чар няк), фран цуз ская пiсь мен нi-

ца. Прад стаў нi ца так зва на га но ва га ра ма на.

1925 год — на ра дзiў ся Ана толь Анд рэ-

е вiч Анань еў, ра сiй скi пiсь мен нiк, 

Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы.

1955 год — у Жэ не ве па ча ла ся на ра-

да кi раў нi коў ура даў СССР, ЗША, 

Вя лi ка бры та нii i Фран цыi па пы тан нях гер ман-

ска га мiр на га ўрэ гу ля ван ня, еў ра пей скай бяс-

пе кi i раз збра ен ня (пер шая ў пас ля ва ен ны час 

су стрэ ча кi раў нi коў ура даў ча ты рох дзяр жаў).

1980 год — пер шай ра ке тай улас най 

вы твор час цi вы ве дзе ны на ар бi ту 

iн дый скi штуч ны спа да рож нiк Зям лi «Ра хi нi». Па-

ча так да сле да ван няў кас мiч най пра сто ры ў Iн дыi.

НА ПА ЛЕ ОН БА НА ПАРТ:

«Апош няе сло ва заў сё ды 
за ста ец ца за гра мад скай 
дум кай».

У ма ёй жон кi iдэа льны слых — яна 

на ват чуе, як на маю карт ку пры хо дзяць 

гро шы.

Ка лi ма ма лi чыць, што вы шмат яс-

це i спi це, то гэ та не ва ша ма ма, а ма-

ма ва шай жон кi.

Я вас па ва жаю, хоць ужо за быў ся за 

што!

— Нi на, не ду май на ват мне пя рэ-

чыць!

— Са шань ка, я i не пя рэ чу. 

Я маўчу.

— Та ды пры бя ры мер ка ван не са 

свай го тва ру!

А В Е Н .  Бу дуць 

пры кмет ныя пе-

ра ме ны ў пра-

фе сiй най сфе ры. 

Гэ та сур' ёз нае 

вы пра ба ван не на тры ва ласць, 

ад вас спат рэ бяц ца здоль насць 

да су пра цоў нiц тва i юры дыч ная 

аду ка ва насць. Зла пом насць з 

бо ку ад на го з ка лег цi сяб роў 

тро хi за сму цiць, але па слу жыць 

для вас доб рым уро кам. У чац-

вер будзь це асця рож ныя з пры-

ваб най пра па но вай у аса бiс тым 

жыц цi. Па куль не вар та нi чо га 

пла на ваць сур' ёз на, бо ўсё мо жа 

змя нiц ца ў ад но iм гнен не.

ЦЯ ЛЕЦ.  На ды-

хо дзiць спры яль-

ны пе ры яд для 

рэа лi за цыi кар'-

ер ных пла наў, 

не вы пус цi це важ ную iн фар ма-

цыю. У пер шай па ло ве тыд ня 

не рас пы ляй це ся на дроб нае i 

iм гнен нае, па мя тай це, што ва ша 

сi ла пра яў ля ец ца, ка лi вы скан-

цэнт ра ва ны на чымсь цi ад ным. 

У аў то рак мо жа са рвац ца важ-

нае ме ра пры ем ства — не вар та 

хва ля вац ца: з'я вiц ца iн шы ва ры-

янт. У пят нi цу не будзь це за над-

та крыў длi выя — вы ры зы ку е це 

ўпус цiць вы гад ную пра па но ву. 

У ня дзе лю не вар та вы свят ляць 

ад но сi ны ў сям'i.

Б Л I З  Н Я  Т Ы . 

На гэ тым тыд нi 

не трэ ба кi дац ца ў 

край нас цi. Больш 

уваж лi ва пры слу-

хай це ся да свай го ўнут ра на га 

го ла су — ён абя цае пад ка заць 

дак лад нае ра шэн не. Сi ту а цыя 

на ла дзiц ца, i з'я вiц ца маг чы-

масць ажыц ця вiць сваё са мае 

за па вет нае жа дан не, пры чым 

усё ад бу дзец ца са мо, амаль 

без на ма ган няў з ва ша га бо ку. 

Так што зма гац ца не вар та, ёсць 

сэнс да ве рыц ца лё су. У вы хад-

ныя днi ўсё ста не на свае мес цы, 

па леп шац ца ад но сi ны з блiз кi мi 

людзь мi.

РАК.  На гэ тым 

тыд нi па спра буй-

це гля дзець на 

свет па-фi ла соф-

ску. Мо жа тры во жыць унут ра нае 

на пру жан не, га то вае ў лю бы мо-

мант вы рвац ца i раз бу рыць усё 

на сва iм шля ху. Гэ та га цмока 

лепш пры ру чыць да та го, як ён 

ус клад нiць вам жыц цё. Па збя-

гай це не па трэб ных i непры ем-

ных су стрэч, гу та рак, не ўдзель-

нi чай це ў спрэч ках у сац сет ках. 

У кан цы тыд ня на строй па леп-

шыц ца. Мо жа з'я вiц ца шанц 

атры маць да дат ко вы пры бы так 

i доб ра ад па чыць.

Л Е Ў .  Ты дзень 

спры яль ны для 

на ву чан ня i па-

вы шэн ня пра фе-

сiй на га ўзроў ню. 

У па ня дзе лак ваш аў та ры тэт 

мо жа вы ра та ваць ад кра ху 

ад ну вель мi важ ную спра ву, 

будзь це га то выя ўзяць на ся бе 

ад каз насць. У аў то рак i се ра ду 

мно гае бу дзе атрым лi вац ца па 

iнер цыi. Не ўсту пай це ў спрэч-

ку, ка лi не да кан ца ўпэў не ны ў 

сва ёй пра ва це. У кан цы тыд ня 

пад рых туй це ся да не ча ка най i 

пры ем най па езд кi.

ДЗЕ ВА.  Па ста-

рай це ся за ся ро-

дзiц ца на са мым 

га лоў ным, та ды 

дроб ныя не пры ем-

нас цi не пе ра шко дзяць ажыц цяў-

лен ню ва шых мэт. Не вы клю ча ны 

вы пра ба ван нi i цяж кас цi. Ад нак у 

се ра ду вы зной дзе це ра зу мен не i 

пад трым ку. Блi жэй да вы хад ных 

пе рад націскам ва шай энер гii 

знiк нуць аб ме жа ван нi i пе ра шко-

ды. Па стаў це ся з ра зу мен нем да 

праб лем род ных.

Ш А  Л I .  Ра шу-

часць i iмк лi-

васць — вось ва-

шы асноў ныя ко-

зы ры, а ма ру дзiць 

i су мня вац ца — зна чыць прай-

граць. У аў то рак па ста рай це ся 

спа кой на ўспры няць iн фар ма-

цыю не зу сiм пры ем на га змес ту. 

У се ра ду пос пех бу дзе спры яць 

тым, хто збi ра ец ца ад пра вiц ца 

ў да лё кую па езд ку. Па спра буй-

це су вы мя раць улас ную сi лу i 

не цiс нуць на на ва коль ных сва-

iм аў та ры тэ там. У су бо ту вар та 

зла дзiць ве ча ры ну або пiк нiк з 

сяб ра мi.

СКАР ПI ЁН. Ты-

дзень прой дзе пад 

зна кам дас цiп нас-

цi i да ру пе ра ка-

нан ня — вы лёг-

ка да мо жа це ся жа да на га, ка лi 

на са мрэч за хо ча це. Маг не тыч-

най пры ваб нас цi ва шай асо бы 

нi хто не змо жа су пра цiў ляц ца. 

Аб вост рыц ца жа дан не ста бiль-

нас цi, i мно гiя дзе ян нi бу дуць 

на кi ра ва ныя ме на вi та на яе зда-

быц цё. Зор кi ка жуць, што сi ту а-

цыя, якая вас тур буе, па спя хо ва 

вы ра шыц ца.

СТРА ЛЕЦ. У па-

чат ку тыд ня з'я-

вiц ца маг чы масць 

пра явiць ся бе ў 

но вай спра ве, 

што мо жа пры нес цi да дат ко вы 

пры бы так. А вось у чац вер свае 

iдэi i пра па но вы да вя дзец ца 

ад стой ваць. У пят нi цу вас мо-

жа па ра да ваць спат кан не або 

су стрэ ча з сяб ра мi. Вы хад ныя 

вар та пра вес цi за го ра дам, па-

ды хаць све жым па вет рам.

КА ЗЯ РОГ.  На 

гэ тым тыд нi лепш 

не да ваць на го ду 

для плё так, не вы-

клад вай це нi я кiх 

фа та гра фiй у сац сет ках. Сi ту-

а цыя бу дзе спры яць на вя дзен-

ню па рад ку ў дум ках i спра вах. 

У чац вер сем ра зоў па ду май-

це, перш чым за ла зiць у якiя-

не будзь кан флiк ты. У пят нi цу 

вель мi не па жа да на пра яў ляць 

агрэ сiў насць, гэ ты дзень трэ-

ба ска рыс таць для ад наў лен ня 

гар мо нii. У вы хад ныя да вя дзец-

ца вы ра шаць ся мей ныя праб-

лемы.

ВА ДА ЛIЎ .  Па-

спра буй це на-

ме цiць пла ны на 

ты дзень i дак лад-

на iх пры трым лi-

вац ца. Зберажыце ся бе ад не-

па трэб ных кан так таў i пус той 

бал бат нi. Кры тыч на па гля дзi це 

на свае iдэi: на коль кi яны рэа-

лiс тыч ныя i цi маг чы мае iх ува-

саб лен не ў най блi жэй шы час. 

Удзя лi це ўва гу дзе цям i ста рэй-

шым сва я кам. Збя ры це ся ўсёй 

сям' ёй, i вы ад чу е це ра дасць 

жыц ця i су па ка ен не.

РЫ БЫ. На гэ тым 

тыд нi на ра бо це 

мо гуць уз нiк нуць 

дроб ныя не пры-

ем нас цi як вы нiк 

ня ўпэў не нас цi ва ўлас ных сi лах. 

У се ра ду вы бу дзе це за бяс пе-

ча ны сiм па ты яй i пад трым кай 

сяб роў i ад на дум цаў. Ша нуй це 

i па ва жай це сваю пра цу — дэ-

ман стра цыя са ма кры тыч нас цi 

на гэ тым тыд нi пры вя дзе толь кi 

да та го, што вам ся дуць на шыю, 

ад на ча со ва даў шы зра зу мець, 

што вы дрэн на спраў ля е це ся з 

аба вяз ка мi. У вы хад ныя па ра-

дуе ка ха ны ча ла век.
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БЕЗ ПЕРС ПЕК ТЫЎ
Ту нiс быў эка на мiч на ста-

бiль най дзяр жа вай, якая атрым-

лi ва ла ста ноў чыя ацэн кi ад мiж-

на род ных ар га нi за цый i за меж-

ных iн вес та раў. У кра i ну iш лi 

гро шы — як ад iн вес та раў, так 

i ад ту нiс цаў, якiя пра цу юць за 

мя жой. За 25 га доў праў лен ня 

прэ зi дэн та Бе на Алi на цы я наль-

ны да ход на ду шу на сель нiц тва 

вы рас у 10 ра зоў, бес пра цоўе 

ў 2010 го дзе ска ра цi ла ся да 

3,4 пра цэн та. Пры гэ тым кi раў-

нi ку эка но мi ка кра i ны па ча ла 

зла зiць з «наф та га за вай iгол-

кi», на рошч ва ю чы экс парт пра-

дук цыi лёг кай пра мыс ло вас цi i 

пра дук таў хар ча ван ня. У га ды 

кi ра ван ня Бе на Алi Ту нiс ся род 

экс пар цё раў алiў ка ва га алею 

быў дру гi ў све це, а ся рэд нi 

клас скла даў 65 пра цэн таў уся-

го на сель нiц тва кра i ны.

Хоць у 2008 го дзе вы бух нуў 

су свет ны фi нан са вы кры зiс, 

i сi ту а цыя кры ху па гор шы ла ся, 

урад па спя хо ва спраў ляў ся з уз-

нiк лы мi праб ле ма мi. Экс пер ты 

ад зна ча юць, што да 2011 го да 

«ту нiс кi эка на мiч ны цуд» ак-

тыў на раз вi ваў ся ва ўмо вах 

жорст ка га i эфек тыў на га кi ра-

ван ня. Пас ля па дзей 2011 го да 

рас па чаў ся ха ос. Пе ра ва рот 

па ста вiў тлус ты крыж на даб-

ра бы це паў ноч на аф ры кан скай 

дзяр жа вы, якая да гэ туль з'яў-

ля ла ся без умоў ным лi да рам па 

ўзроў нi жыц ця сва iх гра ма дзян 

ся род уся го араб ска га све ту. 

Праз не каль кi га доў з мо ман ту 

вы му ша най ад стаў кi прэ зi дэн-

та эка на мiч ны ўзро вень Ту нi са 

рэз ка ўпаў.

Но выя ўла ды па спра ба ва лi 

за доб рыць ра бо чы клас i слу-

жа чых, па ды ма лi за ра бот ную 

пла ту i ства ра лi ра бо чыя мес-

цы. Толь кi вы дат кi на дзярж-

слу жа чых вы рас лi з 2010 да 

2018 года ўдвая — з 7 да 

15 мiль яр даў ды на раў (з 2,35 

да 5 мiль яр даў еў ра). Акра мя 

та го, усё больш гро шай сы хо-

дзi ла на суб сi дзi ра ван не та-

ва раў пер шай не аб ход нас цi. 

У вы нi ку за па зы ча насць дзяр-

жа вы да сяг ну ла ка ла саль ных 

па ме раў. Ды нар стра цiў 20 пра-

цэн таў у ад но сi нах да асноў ных 

ва лют, а аб' ём за меж ных iн вес-

ты цый ска ра цiў ся на 40 % у па-

раў на ннi з 2012 го дам. Яшчэ 

ад ным уда рам па эка но мi цы 

Ту нi са, якая вы ка рыс тоў ва ла 

тан ную ра бо чую сi лу на тэкс-

тыль ных прад пры ем ствах, стаў 

вi да воч ны прой грыш кан ку рэн-

цыi з азi яц кi мi кра i на мi.

«Дэ ма кра ты за цыя» Ту нi са 

пас ля рэ ва лю цыi 2011 го да 

пры вя ла да iмк лi ва га рос ту 

ка руп цыi, мяр ку юць inosmi.

ru. Як ад зна ча ец ца ў дак ла-

дзе Фон ду Кар не гi, «ка руп цыя 

ста ла ў Ту нi се дэ ста бi лi зу ю чай 

сi лай, якая пра ця ла па лi ты ку, 

эка но мi ку i сi ла выя ве дам-

ствы». На дум ку экс пер таў, 

у ча сы кi ра ван ня Бе на Алi гэ-

тая па зi цыя бы ла пад жорст кiм 

кант ро лем. Цяпер каруп цыя 

ста ла та таль най, яна аха пi ла, 

нi бы ганг рэ на, усе плас ты ту-

нiс ка га гра мад ства. Так, у мiж-

на род ным iн дэк се ка руп цыi за 

сем га доў пас ля пе ра ва ро ту 

Ту нiс пе ра мяс цiў ся з 59-га на 

75-е мес ца са 176 кра iн све ту.

Мно гiя па лi тыч ныя сi лы кра i-

ны лi чаць, што га лоў най пры чы-

най усiх бед, якiя аб ва лi лi ся на 

Ту нiс пас ля рэ ва лю цыi 2011 го-

да, ста ла сля пое пры трым лi ван-

не не алi бе раль ных рэ цэп таў 

МВФ. У гэ тым сэн се Ту нiс паў-

та рыў лёс дзя сят каў кра iн, якiя 

дзе ля крэ ды таў фон ду па ча лi 

пра во дзiць лi бе раль ныя эка на-

мiч ныя рэ фор мы, ажыц цяў ляць 

па лi ты ку жорст кай эка но мii. 

Ад па вед нае ра шэн не па Ту нi се 

бы ло пры ня та на са мi це G8 у 

Да вi ле ў 2011 го дзе. Та ды пры 

са дзей нi чан нi Су свет на га бан ка 

i МВФ за ход нiя кра i ны за цвер-

дзi лi пра гра му парт нёр ства з 

кра i на мi «араб скай вяс ны» 

(Ту нi сам, Ма ро ка, Iар да нi яй, 

Еме нам i Егiп там). Iм абя ца лi 

вы дзе лiць буй ныя крэ ды ты ў 

аб мен на пра вя дзен не не алi бе-

раль ных рэ фор маў, якiя ўклю-

ча юць ска ра чэн не са цы яль ных 

вы плат, суб сi дый, па вы шэн не 

па дат каў i г. д. Ту нiс ад ра зу ж 

пад сеў на крэ дыт ную iгол ку: 

з 2010-га да 2018 го да знеш-

няя за па зы ча насць вы рас ла з 

41 да 71 пра цэн та ВУП. У вы нi-

ку вы пла та пра цэн таў па даў гах 

МВФ да сяг ну ла 22 пра цэн таў 

бюд жэ ту. У 2018-м па кра i не 

зноў пра ка цi лi ся ак цыi пра тэс-

ту. Ар га нi за та ры дэ ман стра цый 

вы пус цi лi ў гэ тай су вя зi за яву: 

«Мы пра цяг нем ба раць бу да 

тых ча соў, па куль Ту нiс не ска-

суе ўсе здзел кi з МВФ. Гэ тая 

ар га нi за цыя па ста вi ла кра i ну на 

ка ле нi, за ду шы ла на шу эка но-

мi ку i па зба вi ла на род перс пек-

тыў на бу ду чы ню».

Ту нiс кi ана лi тык Мi ка эль Ая-

ры за ўва жыў, што дзяр жа ва так 

i не змаг ла знай сцi но вую ма-

дэль раз вiц ця. Эка на мiч ная сi-

ту а цыя ўсе гэ тыя га ды дэ гра да-

ва ла, тэм пы рос ту за ста ва лi ся 

нiз кi мi, за ня тасць не па ляп ша-

ла ся, са цы яль ныя су пя рэч нас цi 

на рас та лi, а ба ланс знеш ня га 

ганд лю рэз ка па гор шыў ся. Га-

ла пу ю чая iн фля цыя асла бi ла 

па куп нiц кую здоль насць ту нiс-

цаў, уз ро вень бес пра цоўя ся род 

мо ла дзi пе ра вы сiў 30 пра цэн-

таў. Акра мя та го, па гро за тэ-

ра рыз му ад пу дзi ла за меж ных 

iн вес та раў: ту рыс тыч ная га лi на 

так i не змаг ла ад на вiц ца пас ля 

трох тэ ра рыс тыч ных на па даў, 

учы не ных у 2015 го дзе.

11 ура дам, якiя змя нi лi ся за 

ня поў ныя 10 га доў, так i не ўда-

ло ся па вы сiць жыц цё вы ўзро-

вень. Ся рэд нi клас фак тыч на 

зна хо дзiц ца на мя жы знiк нен ня. 

Ця пер эка но мi ка Ту нi са ў шо ку 

ад на ступ стваў пан дэ мii ка ра-

на вi ру са. Ча ка ец ца, што яна 

ска ро цiц ца не менш чым на 

7 пра цэн таў па вы нi ках гэ та га 

го да. Лю дзi ўсё час цей ад кры та 

ка жуць, што пры Бе ну Алi жы-

ло ся лепш. Шэ раг на зi раль нi каў 

лi чыць, што кра i не па гра жа юць 

кры ва выя мiж усо бi цы, як у Сi-

рыi або Лi вii.

БIТ ВА ЗА РЭ СУР СЫ
Пры блiз на та кi ж рас клад i 

па iн шых кра i нах, якiя на кры ла 

хва ля «фi нi ка вых рэ ва лю цый». 

Так, у Егiп це да па дзей 2011 го-

да для са мых бед ных сла ёў на-

сель нiц тва iс на ва ла да та цыя на 

хар ча ван не, у пры ват нас цi на 

хлеб. Пас ля дзяр жаў на га пе ра-

ва ро ту ца на на гэ ты жыц цё ва 

важ ны пра дукт для бед ня коў 

вы рас ла ўдвая. Так са ма знач на 

вы рас лi цэ ны на энер га нось бi ты 

i асноў ныя пра дук ты хар ча ван-

ня, так што вя лi кая част ка на-

сель нiц тва кра i ны ста ла жыць 

яшчэ горш, чым ра ней.

Лi вiя ў 2010 го дзе бы ла ад-

ной з квiт не ю чых кра iн Паў-

ноч най Аф ры кi. На ват з улi-

кам су свет на га эка на мiч на га 

кры зi су рост ВУП кра i ны склаў 

4,2 пра цэн та ў год. Рэ жым Му-

а ма ра Ка да фi спры яў та му, што 

ся рэд няя зар пла та ў Лi вii бы ла 

ка ля 1000 до ла раў, а да па мо га 

па бес пра цоўi — 750 у ме сяц. 

За бяс печ ваў ся вы со кi ўзро вень 

ахо вы зда роўя i аду ка цыi, вы-

дзя ля лi ся да та цыi на асноў ныя 

пра дук ты хар ча ван ня i бен зiн. 

Акра мя та го, ма ла ма ё мас ныя 

гра ма дзя не атрым лi ва лi ад рас-

ную да па мо гу. Пас ля звяр жэн-

ня i за бой ства Ка да фi лi вiй цы 

ста лi згад ваць бы лыя ча сы як 

ка зач ны сон. Пас ля кры ва вай 

вi ху ры рэ ва лю цыi кра i на ма ла 

та го што па гру зi ла ся ў раз ру ху i 

ха ос гра ма дзян скай вай ны, дык 

яшчэ i фак тыч на рас па ла ся на 

не каль кi час так.

Праў да, у шэ ра гу кра iн Аф-

ры кi i Блiз ка га Ус хо ду апа зi цыi 

не ўда ло ся за ха пiць ула ду. Так 

ад бы ло ся ў Ал жы ры, Iар да-

нii, Су да не, Ку вей це, Ама не, 

Маў ры та нii, Ма ро ка i Са удаў-

скай Ара вii. А рэ жым Бах рэй-

на ад па лi тыч на га дэ ман та жу 

вы ра та ва ла толь кi ўвя дзен не ў 

кра i ну — па прось бе ўра да — 

вай скоў цаў з Са удаў скай Ара вii 

i па лi цэй скiх з Аб' яд на ных Араб-

скiх Эмi ра таў.

Аф ры ка пе ра тва ры ла ся ў 

па лi гон для ад пра цоў кi ме то-

ды кi «ка ля ро вых рэ ва лю цый». 

Да та кой не су ця шаль най вы-

сно вы прый шлi экс пер ты. Да-

сюль за ста ец ца маг чы масць 

уз нiк нен ня но вых ача гоў дэ-

ста бi лi за цыi. Iма вер насць гэ та-

га асаб лi ва вя лi кая ў Ма ро ка. 

Да «гру пы ры зы кi» так са ма 

ад не се ны Егi пет, Ту нiс, Ма лi, 

Зiм баб ве, Чад i шэ раг iн шых 

дзяр жаў.

Ёсць не каль кi най важ ней-

шых пры чын, па якiх Аф ры ка 

мае стра тэ гiч нае зна чэн не для 

су свет най эка но мi кi, у тым лi-

ку для геа па лi тыч ных iн та рэ-

саў гуль цоў гла баль на га рын-

ку. Га лоў ная з iх — наф та. Су-

мар ныя рэ зер вы аф ры кан скiх 

кра iн скла да юць 16,6 мiль яр да 

тон — ка ля 10 пра цэн таў агуль-

на су свет ных за па саў. Па гэ тым 

па каз чы ку Аф ры ка са сту пае 

толь кi Блiз ка му Ус хо ду i Еў ра-

зii. Пры гэ тым но выя ра до вi шчы 

ад кры ва юц ца што год. Лi да ры 

па да ка за ных за па сах наф-

ты — Лi вiя (5,7 мiль яр да тон), 

Нi ге рыя (4,8 мiль яр да тон), 

Ан го ла (1,8 мiль яр да тон), Ал-

жыр (1,5 мiль яр да тон), Су дан 

(0,9 мiль яр да тон). На до лю За-

ход няй Аф ры кi ўжо ця пер пры-

хо дзiц ца 15 пра цэн таў наф ты, 

якая экс пар ту ец ца ў ЗША, i гэ-

ты па каз чык, па ўсiх пра гно зах, 

на пра ця гу на ступ ных 25 га доў 

да сяг не 25 %. Наф та выя ра до-

вi шчы, зной дзе ныя на ўзбя рэж-

жы Ан го лы, Сан-Та мэ, Га бо на 

i Нi ге рыi. ЗША спра бу юць па-

мен шыць энер ге тыч ную за леж-

насць ад Блiз ка га Ус хо ду, та му 

Аф ры ка ў апош нiя га ды ста ла 

асаб лi вым аб' ек там аме ры кан-

скай па лi тыч най цi ка вас цi.

Ад нак тут iс нуе ма гут ная про-

цi ва га — кра i ны Чор на га кан ты-

нен та ак тыў на су пра цоў нi ча юць 

з КНР. На аф ры кан скiя кра i ны 

пры па дае ка ля тра цi ны кi тай-

ска га iм пар ту наф ты. У 2006 го-

дзе Ан го ла, аба гнаў шы Са удаў-

скую Ара вiю, ста ла асноў ным 

па стаў шчы ком наф ты ў КНР. 

Акра мя та го, эка но мi ка Пад ня-

бес най пры кмет на ары ен ту ец ца 

на па стаў кi аф ры кан ска га га зу. 

Га за выя рэ сур сы аф ры кан ска га 

кан ты нен та знач ныя. Яны на лiч-

ва юць 14,65 трыль ё на ку ба мет-

раў, што скла дае 7,9 % су свет-

ных за па саў. Па да ка за ных за-

па сах пры род на га га зу Нi ге рыя i 

Ал жыр (5,22 i 4,5 трыль ё на «ку-

боў» ад па вед на) ва ўсiм све це 

са сту пае толь кi Ра сii, Iра ну, Ка-

та ру, Турк ме нii, Са удаў скай Ара-

вii, ААЭ, але знач на апя рэдж ва-

юць та ко га буй но га экс пар цё ра 

га зу, як Нар ве гiя (2,91 трыль ё на 

«ку боў»). Вар та ад зна чыць, што 

ў сфе ры энер ге ты кi КНР з'яў ля-

ец ца най буй ней шым парт нё рам 

та кiх аф ры кан скiх кра iн, як Су-

дан, Ан го ла, Нi ге рыя, Эк ва та ры-

яль ная Гвi нея i Дэ ма кра тыч ная 

Рэс пуб лi ка Кон га.

Вуг ле ва да ро ды з'яў ля юц ца 

не адзi най аф ры кан скай сы ра-

вi най, у якой мае па трэ бу КНР. 

Цi ка васць так са ма ўяў ля юць 

ру ды i ме та лы: цынк, ко бальт, 

медзь, уран i бак сi ты, якiя iм-

парт уюц ца з Зам бii, Зiм баб ве, 

ПАР, ДРК, Га бо на i Ма ро ка. Ня-

гле дзя чы на тое, што са ма КНР 

ва ло дае знач ны мi за па са мi ка-

ля ро вых ме та лаў, боль шасць 

кi тай скiх ра до вi шчаў — гэ та 

бед ныя i не пры ста са ва ныя да 

штуч на га ўзба га чэн ня ру ды. 

Раз рыў па мiж рос там по пы ту на 

ка ля ро выя ме та лы з пры чы ны 

бур на га пра мыс ло ва га раз вiц-

ця КНР i пра па но вай у вы нi ку 

ска ра чэн ня ўнут ра ных за па саў 

мо жа мець на ступ ствам сур'-

ёз ную праб ле му для эка но мi кi 

кра i ны. Та кiм чы нам, Аф ры ка 

i Блiз кi Ус ход сён ня з'яў ля юц ца 

пунк там пе ра ся чэн ня жыц цё ва 

важ ных iн та рэ саў дзвюх вя лi кiх 

дзяр жаў — ЗША i Кi тая.

КI РА ВА НЫ ХА ОС
Для Ва шынг то на кра i ны Маг-

ры ба — клю ча вы рэ гi ён на кар-

це све ту, уста наў лен не кант ро-

лю над якiм да зва ляе кi ра ваць 

гла баль ным тран зi там вуг ле ва-

да ро даў i iн шых вi даў стра тэ гiч-

най сы ра вi ны. Адзiн з ме та даў 

да сяг нен ня гэ тай мэ ты — вы ка-

ры стан не на цы я наль ных се па-

ра тысц кiх i эк стрэ мiсц кiх ру хаў 

для дэ ста бi лi за цыi не пад кант-

роль ных рэ гi ё наў — так зва ны 

«кi ра ва ны ха ос». Пры мя нен не 

ме на вi та та кiх тэх на ло гiй i на-

зi ра ец ца ў кра i нах Паў ноч най 

Аф ры кi i Блiз ка га Ус хо ду, якiя 

пе ра жы лi або пра цяг ва юць пе-

ра жы ваць «фi нi ка выя рэ ва лю-

цыi».

Ад ным з най больш заў зя тых 

пры хiль нi каў гэ тай дакт ры ны 

з'яў ля ец ца бы лы дып ла мат 

Сты вен Ман. У сва iм дак ла дзе 

«Рэ ак цыя на ха ос», з якiм ён 

вы сту пiў у 1996 го дзе на iн-

сты туц кай кан фе рэн цыi, пры-

све ча най но ва му су свет на му 

па рад ку, Ман ад зна чыў: «У рэ-

аль нас цi мы заў сё ды ро бiм за-

ха ды для ўзмац нен ня ха о су, 

ка лi са дзей нi ча ем дэ ма кра тыi, 

пра соў ва ем ры нач ныя рэ фор-

мы i раз вi ва ем срод кi ма са вай 

iн фар ма цыi праз пры ват ны 

сек тар».

2011 год стаў той зна ка вай 

ча са вай мя жой, ка лi пад вы-

гля дам рэ ва лю цый ных вы бу хаў 

фак тыч на ад быў ся буй на маш-

таб ны эка на мiч ны пе ра дзел 

све ту, дак лад ней ка жу чы, бы-

ла здзейс не ная спро ба за хо пу 

пры род ных рэ сур саў цэ ла га 

шэ ра гу паў ноч на аф ры кан скiх 

i азi яц кiх кра iн. У не ка то рых 

вы пад ках гэ та ўда ло ся. I тут, 

да рэ чы, бу дзе зга даць сло вы 

су свет на вя до ма га тэ а рэ ты ка i 

прак ты ка рэ ва лю цый на га ру ху 

Льва Троц ка га: «Паў стан не — 

гэ та не мас тац тва. Паў стан-

не — гэ та ма шы на. Каб за вес-

цi яе, па трэб ныя спе цы я лiс ты». 

Ка лi пры няць за ак сi ё му гэ тае 

сцвяр джэн не, то мож на кан-

ста та ваць, што пе ра важ ная 

боль шасць су час ных са цы яль-

ных ка та клiз маў, якiя пры вя лi 

да зме ны ўла ды ў той цi iн шай 

кра i не, — гэ та не сты хiй ныя 

пра цэ сы, а ўме ла зрэ жы сi ра-

ва ныя, ад рэ пе цi ра ва ныя i ўва-

соб ле ныя на па лi тыч най сцэ не 

спек так лi.

Прак тыч ны да па мож нiк 

Джы на Шар па «198 пунк таў 

не гвал тоў най ба раць бы» лi чыц-

ца га лоў най ме та дыч кай та кiх 

дзе ян няў. Ён вый шаў у 1973-м, 

а пер шая зме на рэ жы му ад бы-

ла ся ўжо праз год у Пар ту га лii. 

З тых ча соў да след чы кi на лiч-

ва юць дзя сят кi спроб та кiх гла-

баль ных уз ру шэн няў. Як ад зна-

ча юць экс пер ты, «ка ля ро выя 

рэ ва лю цыi» — не што iн шае, 

як гвал тоў ны за хоп ула ды i яе 

ўтры ман не пад па тра на жам з-за 

мя жы. У вы нi ку кра i на фак тыч-

на тра цiць сваю са ма стой насць 

i пе ра хо дзiць пад кi ра ван не iн-

шых дзяр жаў цi мiж на род ных 

струк тур. Фак та рам, якi знач-

на па ляг чае ўмо ву ажыц цяў-

лен ня «ка ля ро вай рэ ва лю цыi», 

з'яў ля ец ца на яў насць у кра i не 

вост рых унут ра ных праб лем, 

якiя пры вод зяць да кры зi су 

дзе ю чай ула ды. А ў вы пад ку, 

ка лi сi ту а цыя зна хо дзiц ца пад 

кант ро лем, для пос пе ху спра вы 

яе не аб ход на дэ ста бi лi за ваць. 

Да лей — сцэ на рый вя до мы. 

Гор кiя «фi нi кi» — на ступ ствы 

«араб скай вяс ны» — та му яск-

ра вае па цвяр джэн не.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты ГОР КIЯ ФI НI КI
Да ча го пры вод зяць «ка ля ро выя рэ ва лю цыi»?

У Ту нi се па лi тыч ны кры зiс. Прэ зi дэнт кра i ны Kaiс Са iд 

па пра сiў прэм' ер-мi нiст ра Элi я са Фах фа ха па даць 

у ад стаў ку. Уме ра ная iс ла мiсц кая пар тыя «Ан-На хда» 

за явi ла пра кан флiкт iн та рэ саў у су вя зi з тым, 

што кi раў нiк ура да ва ло дае ак цы я мi не каль кiх кам па нiй. 

Ад на з iх, якая пра цуе ў сфе ры аба ро ны на ва коль на га 

ася род дзя, вый гра ла два дзяр жаў ныя тэн да ры 

на 44 мiль ё ны ды на раў (больш за 15 мiль ё наў до ла раў). 

Урад Фах фа ха, якi па чаў ра бо ту ў лю тым, з'яў ляў ся 

адзi нац ца тым па лi ку з 2011-га, ка лi гэ тая кра i на 

ста ла пер шай на шля ху хва лi пра тэс ных уз ру шэн няў, 

якiя атры ма лi наз ву «араб скай вяс ны». Як ба чым, 

i праз амаль дзе сяць га доў тут да лё ка да ста бiль нас цi. 

Па якiх схе мах ад бы ва юц ца «ка ля ро выя рэ ва лю цыi» 

i да ча го яны пры вод зяць?
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