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 مجلس األمن خلفًا للكويت   ف   – غير الدائم    – تونس تتسلم مقعدها   
 تونس: حكومة الجملي بين اإلعالن وحجب الثقة  
 الجزائر: تعيين اللجنة املكلفة بتعديل الدستور  
والجزائر تصفه "بالعمل  غامبيا تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة   

 االستفزازي" 
 ليبيا: هجوم صاروخي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس  
 ميركل ومساعي إنجاح مؤتمر برلين بعد عدم اكتمال مسار محادثات موسكو  
 موريتانيا: إعالن نواكشوط عاصمة للثقافة اإلسالمية  
 استضافة موريتانيا أكبر مناورة عسكرية أمريكية ف أفريقيا  
  

 فى هذا العدد:
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تقديم  

 أوال: املشهد املغربي
 ترسيم الحدود البحرية املغربية 

 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوريًا  يرصد 
فى ليبيا، تونس،  املغاربي 

 وموريتانيا  الجزائر، املغرب
 د. نورة الحفيان : إعداد

 

"خدمـات إعالمية، ومضـامين، 
وتقـارير رصـدية ومعلومـاتية 

 "وتحليلية، وطبع ونشر الكتب

 املشرف العام 
 ورــ عاشد ـ خال

 املرصد  بوابات
 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 يالمرصد المغارب

 املرصد  منصات
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 @Al Marsad 
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 إنشاء منصة دولية لدعم الصحراء املغربية 
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 غامبيا تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة والجزائر تصفه "بالعمل االستفزازي"
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 بام" وطي صفحة الخالفات  مصالحة بين قيادات "ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


5 | P a g e  

 المرصد المغاربي

 January 2020 15 ||العدد الثالث

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: املشهد الجزائري
 تعيين الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


6 | P a g e  

 المرصد المغاربي

 January 2020 15 ||العدد الثالث

 

 

 

 

 

 

 تعيين اللجنة املكلفة بتعديل الدستور  
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 الرئيس الجزائري يتلقى دعوات لحضور اجتماعات حول األزمة الليبية
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 ثالثا: املشهد التونسي 
 حكومة الجملي بين اإلعالن وحجب الثقة 
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 ن تونس تتسلم مقعدها غير الدائم يف مجلس األم
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 ليبياالجيش يرفع حالة التأهب ىلع الحدود مع 
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 رابعا: املشهد الليبي
 مصادقة البرملان التركي ىلع قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
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 هجوم صاروخي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس 
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 األمم املتحدة وأزمة النازحين 
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 ميركل ومساعي إنجاح مؤتمر برلين بعد عدم اكتمال مسار محادثات موسكو 
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 خامسا: املشهد املوريتاني 
 ...الرئيس الغزواني يصرح بممتلكاته. رسميا

 

 إعالن نواكشوط عاصمة للثقافة اإلسالمية 
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 استضافة موريتانيا أكبر مناورة عسكرية أمريكية يف أفريقيا 
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 س جديد لحزب "الحرية من أجل الديمقراطية" الحاكم انتخاب رئي 
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 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
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