
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       The New York Times 

 

Franco-atiradores, 

Mísseis e Aviões de 

Guerra Russos 

Tentam Virar a 

Guerra da Líbia 



Foto acima: A adição de mercenários russos, parte de uma campanha do Kremlin para reafirmar sua 

influência na região, pode alterar o curso da guerra civil da Líbia. 

 

“Líbia: Uma das guerras por procuração travadas entre os Estados Unidos e a 

Rússia, pelas Esferas de Influência. 

2011 -> A Primavera Árabe inicia uma guerra civil, que cria uma das maiores crises 

humanitárias do mundo. 

2014 -> Leia o primeiro artigo para ver como essa guerra civil se transformou em 

2014. 

2019 -> O primeiro artigo mostra o novo impulso russo, com algum sucesso, a partir 

de setembro de 2019 (a história da Raphia). 

2020 -> Leia o segundo artigo para ver a mais recente Líbia: Uma das guerras por 

procuração travadas entre os Estados Unidos e a Rússia, por esferas de Influência.” 

Élder Tess 

 

Primeiro artigo: 

De David D. Kirkpatrick 

                      07/11/2019 

Moscou está mergulhando mais fundo na guerra de drones 

armados em um hot spot estratégico rico em petróleo, repleto de 

migrantes e cheio de militantes. 

TRIPOLI, Líbia - As vítimas do hospital de Aziziya, ao sul de 

Trípoli, costumavam chegar com feridas abertas e membros quebrados, 

vítimas do fogo aleatório da artilharia que definiu batalhas entre as 

milícias da Líbia. Mas agora os médicos dizem que estão vendo algo 

novo: buracos estreitos na cabeça ou no tronco deixados por balas que 

matam instantaneamente e nunca saem do corpo. 

É o trabalho, dizem combatentes da Líbia, de mercenários russos, 

incluindo atiradores habilidosos. A falta de uma ferida de saída é uma 

assinatura da munição usada pelos mesmos mercenários russos em 

outros lugares. 

Os atiradores estão entre os cerca de 200 caças russos que 

chegaram à Líbia nas últimas seis semanas, parte de uma ampla 

https://www.nytimes.com/by/david-d-kirkpatrick


campanha do Kremlin para reafirmar sua influência no Oriente Médio e 

na África . 

Depois de quatro anos de apoio financeiro e tático nos bastidores 

de um possível homem forte da Líbia, a Rússia agora está se 

esforçando muito mais diretamente para moldar o resultado da 

bagunçada guerra civil da Líbia. Introduziu jatos avançados Sukhoi, 

ataques coordenados de mísseis e artilharia guiada com precisão, bem 

como franco-atiradores - o mesmo manual que fez de Moscou um rei na 

guerra civil síria. 

"É exatamente o mesmo que a Síria", disse Fathi Bashagha, 

ministro do Interior do governo de unidade provisório da capital, Trípoli. 

Qualquer que seja seu efeito no resultado, a intervenção russa já 

deu a Moscou um veto de fato sobre qualquer resolução do conflito. 

Os russos intervieram em nome do líder da milícia Khalifa Hifter , 

que fica no leste da Líbia e também é apoiado pelos Emirados Árabes 

Unidos, Egito, Arábia Saudita e, às vezes, pela França . Seus 

apoiadores o adotaram como sua melhor esperança para controlar a 

influência do Islã político, reprimir os militantes e restaurar uma ordem 

autoritária. 

Hifter está em guerra há mais de cinco anos com uma coalizão de 

milícias do oeste da Líbia que apóiam as autoridades em Trípoli. O 

governo de Trípoli foi criado pelas Nações Unidas em 2015 e é 

oficialmente apoiado pelos Estados Unidos e outras potências 

ocidentais. Mas, em termos práticos, a Turquia é seu único patrono. 

A nova intervenção de mercenários privados russos, intimamente 

ligados ao Kremlin, é apenas um dos paralelos com a guerra civil síria. 

Os atiradores russos pertencem ao Grupo Wagner , empresa 

privada ligada ao Kremlin que também liderou a intervenção da Rússia 

na Síria, segundo três altas autoridades líbias e cinco diplomatas 

ocidentais que acompanham de perto a guerra. 

Nos dois conflitos, potências regionais rivais estão armando 

clientes locais . E, como na Síria, os parceiros locais que se uniram aos 



Estados Unidos para combater o Estado Islâmico agora estão 

reclamando de abandono e traição. 

Khalifa Hifter, principal centro, que lidera a luta para derrubar o governo de Trípoli, se reuniu com o 

ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, centro inferior, em Moscou em 2017. 

 

As Nações Unidas, que tentaram e falharam em intermediar a paz 

nos dois países, observaram o embargo de oito anos à Líbia se tornar 

"uma piada cínica", como o enviado especial das Nações Unidas disse 

recentemente . 

No entanto, de certa forma, as apostas na Líbia são mais altas. 

Mais de três vezes o tamanho do Texas, a Líbia controla vastas 

reservas de petróleo, bombeando 1,3 milhão de barris por dia, apesar 

do conflito atual. Seu longo litoral mediterrâneo, a apenas 300 milhas da 

Itália, tem sido um ponto de partida para dezenas de milhares de 

migrantes da Europa. E as fronteiras abertas ao redor dos desertos da 

Líbia forneceram refúgios para extremistas do norte da África e além. 

O conflito tornou-se uma combinação bipolar do primitivo e do 

futurista. A Turquia e os Emirados transformaram a Líbia na primeira 

guerra travada principalmente pelo confronto de frotas de drones 



armados . As Nações Unidas estimam que, nos últimos seis meses, os 

dois lados realizaram mais de 900 missões de drones. 

Mas no terreno, a guerra é entre milícias, com menos de 400 

caças tipicamente engajados dos dois lados a qualquer momento. Os 

combates acontecem quase que exclusivamente em um punhado de 

distritos desertos nos arredores do sul de Trípoli, enquanto em bairros a 

poucos quilômetros de distância, as ruas estão entupidas com o tráfego 

civil e as barras de café expresso agitam em meio a montes de lixo não 

coletado. 

"Há uma enorme discrepância entre os combates na Líbia no 

terreno e a tecnologia avançada no ar das potências estrangeiras 

intrometidas", disse Emad Badi, um estudioso da Líbia no Instituto do 

Oriente Médio que visitou a frente em julho. "É como se eles fossem 

mundos diferentes." 

Em uma recente excursão ao distrito de Ain Zara, um oficial da 

milícia de Trípoli, Muhammad el-Delawi, distribuiu pilhas de dinheiro 

para combatentes em camisetas ou uniformes de camuflagem 

incompatíveis, alguns com tênis ou sandálias, outros apenas com 

descalço. Os destroços retorcidos de uma ambulância atingida por um 

míssil zangão estavam ao lado da estrada. 

A chegada dos atiradores russos já está transformando a guerra, 

disse el-Delawi, relatando a morte de nove de seus combatentes no dia 

anterior - um deles baleado nos olhos. 

"A bala era do tamanho de um dedo", disse ele. 

Um oficial de segurança europeu disse que a ausência de feridas 

de saída, uma marca de munição de ponta oca, coincide com os feridos 

infligidos por atiradores russos no leste da Ucrânia. 

No início de abril, o conflito havia desaparecido e o secretário-

geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou a Trípoli para tentar 

finalizar um acordo de paz. Mas no dia seguinte, Hifter lançou um 

ataque surpresa à capital, reiniciando a guerra civil. 

Autoridades do governo de Trípoli dizem que a Rússia está 

trazendo mais mercenários a cada semana. 



"Está muito claro que a Rússia está participando desse conflito", 

disse o general Osama al-Juwaili, o principal comandante das forças 

alinhadas com o governo de Trípoli. Ele reclamou que o Ocidente não 

estava fazendo nada para proteger o governo das potências 

estrangeiras determinadas a colocar Hifter no poder. 

"Por que toda essa dor?" ele disse ironicamente. "Basta parar com 

isso agora e designar o cara para nos governar." 

A Rússia já havia permanecido em segundo plano, enquanto os 

Emirados Árabes Unidos e o Egito assumiram os papéis de liderança no 

apoio militar a Hifter. Mas em setembro, seu ataque a Trípoli parecia ter 

parado e a Rússia aparentemente viu uma oportunidade. 

 Lutadores que defenderam o governo internacionalmente reconhecido da Líbia em Ain Zara em abril. 

Dada a natureza amadora dos combates em terra, disseram 

alguns diplomatas, a chegada de 200 profissionais russos pode ter um 

impacto enorme. 

Um porta-voz das forças de Hifter não respondeu a um pedido de 

comentário. 

Tendo entrado em colapso em cidades-estado após a derrubada 

do antigo ditador líbio Coronel Muammar el-Kadafi em 2011, a Líbia é 



menos um estado funcional do que uma folha de pagamento pública 

vasta e inchada. Cidadãos e cidades estão unidos apenas por uma 

dependência compartilhada da receita do petróleo que flui através do 

banco nacional em Trípoli para uma força de trabalho governamental 

amplamente inflada. Alguns desses salários acabam pagando 

combatentes de todos os lados da guerra. 

O controle do banco central e a receita do petróleo fizeram de 

Trípoli o grande prêmio da guerra. 

Hifter, 75 anos, foi um ex-general do exército do coronel el-Kadafi 

que desertou e viveu no norte da Virgínia como cliente da CIA por mais 

de uma década. Retornando à Líbia em 2011, ele procurou, mas não 

conseguiu, um papel de liderança no levante. 

Há cinco anos, ele prometeu governar a Líbia como um novo 

homem militar, mas seu progresso foi interrompido. Seu sucesso 

limitado depende muito de seus patrocinadores regionais e, até agora, a 

Rússia parecia ter protegido suas apostas. 

O Kremlin manteve contatos com as autoridades de Trípoli e com 

ex-funcionários el-Kaddafi, mesmo que seu apoio ao Sr. Hifter tenha 

sido vital e crescente. 

A Rússia imprimiu milhões de dólares em notas bancárias líbias e 

as enviou para Hifter. Em 2015, a Rússia havia estabelecido uma base 

no oeste do Egito para ajudar a fornecer suporte técnico e reparar 

equipamentos, de acordo com diplomatas ocidentais. No ano passado, 

a Rússia também enviou pelo menos alguns conselheiros militares para 

as forças de Hifter em Benghazi. 

Em novembro passado, Hifter foi filmado em uma mesa em 

Moscou com o ministro da Defesa russo e o chefe do Grupo Wagner, 

Yevgeny Prigozhin , aliado próximo do presidente da Rússia, Vladimir 

Putin. Prigozhin está sob acusação nos Estados Unidos por 

envolvimento na “fazenda de trolls” da Internet que procurou influenciar 

a eleição presidencial de 2016. 

Como na Síria, a escalada russa na Líbia atraiu reclamações de 

ex-aliados americanos de que Washington os abandonou. 



Embora oficialmente apóie o governo reconhecido pelas Nações 

Unidas, os Estados Unidos se desmembraram amplamente e o 

presidente Trump parece endossar Hifter. Trump ligou para Hifter 

alguns dias depois de iniciar seu ataque a Trípoli para aplaudir seu 

"papel na luta contra o terrorismo". 

Agora, as forças de Hifter estão realizando ataques aéreos contra 

milícias do oeste da Líbia, que anteriormente haviam trabalhado em 

estreita colaboração com as forças militares americanas para expulsar 

um ramo do Estado Islâmico de seu reduto na cidade de Surt. 

"Lutamos juntos com você em Surt e agora somos atacados 10 

vezes por dia por Hifter", disse o general Muhammad Haddad, agora 

comandante das forças de Trípoli, às autoridades americanas. 

Quando Hifter iniciou seu ataque a Trípoli em abril, sua maior 

vantagem foi o uso de drones armados: os Emirados Árabes Unidos 

forneceram drones Wing Loong de fabricação chinesa, comprados por 

US $ 2 milhões cada. 

As consequências de um ataque aéreo que matou três crianças nos arredores do sul de Trípoli no mês 

passado.  A guerra aérea é travada principalmente por drones. 

O general al-Juwaili culpou os ataques com drones por quase dois 

terços das vítimas entre as forças do governo de Trípoli. Autoridades 



das Nações Unidas estimam que mais de 1.100 morreram nos 

combates, mas dizem que o número real provavelmente é mais que o 

dobro. 

"No começo, ficamos aterrorizados", disse el-Delawi, oficial da 

milícia de Ain Zara, apoiada por Trípoli. "Acabamos de ouvir um barulho 

assustador e não sabíamos o que fazer." 

Desde então, ele disse, os combatentes aprenderam a ouvir o 

zumbido e a se esconder quando os drones se aproximam. Eles dizem 

que as forças de Hifter podem voar apenas três drones por vez, e que 

cada drone dispara no máximo oito mísseis. Cada um deve desaparecer 

para recarregar - permitindo aos lutadores a chance de recuperar o 

terreno perdido. 

Percebendo que os drones têm como alvo as fontes de calor, os 

lutadores também aprenderam a se esconder de maneira mais eficaz, 

inclusive evitando fumar. 

"O drone pode ver um lutador fumando um cigarro dentro de um 

carro", explicou el-Delawi. 

Em maio, o governo de Trípoli começou a comprar drones da 

Turquia: o Bayraktar TB2 foi vendido por US $ 5 milhões cada e é 

fabricado pela empresa familiar do genro do presidente Recep Tayyip 

Erdogan, Selcuk Bayraktar. 

"Os turcos nos salvaram a tempo", disse Bushagha, ministro do 

Interior do governo de Trípoli. 

Os drones turcos ajudaram as forças de Trípoli a recapturar a 

cidade estratégica de Gheryan em junho e, desde então, as linhas de 

batalha mal mudaram. 

Tomar Trípoli pode exigir muito mais apoio russo do que algumas 

centenas de mercenários, dada a natureza sangrenta bloco por bloco 

dos combates urbanos. Mas, ao apoiar Hifter, disseram diplomatas, 

Moscou já reivindicou uma voz importante em qualquer negociação 

sobre o futuro da Líbia. 



Em uma entrevista, o enviado da ONU, Ghassan Salame , disse 

que os líbios podem consertar suas diferenças se as potências 

estrangeiras pararem de armar facções rivais. Ele organizou uma 

conferência em Berlim no final deste ano para tentar impedir essa 

interferência. 

“Caso contrário, isso poderia durar uma eternidade como um 

conflito de baixa intensidade, como um incêndio que não se apaga”, 

disse ele, “ou até mesmo aumentar, com a duplicação das forças 

internacionais intervindo, se eles acreditam que podem, de alguma 

forma, terminá-lo para sua própria vantagem. " 

Michael Schwirtz contribuiu com reportagem de Nova York. 

 

 

https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/russia-libya-

mercenaries.html 
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