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Preamble 
 

Globalization and technology are supposed to have blessed us with a "borderless world." 

However, recurring crises involving migrants stranded and drowning in international waterways and 

elsewhere illustrate that borders are real and that the material existence of people living within and 

between borders is laden with difficulties. 

Mobility is currently one of the most influential contributors to the formation of our transnational 

and transcultural contemporaneity. Economic migration and refugee displacement, among other types 

of mobility, have destabilized cultural barriers and borders, putting to the test the old methods of 

constructing or defining nations and national imaginaries. Mobility and associated border crossings have 

produced transnational spaces that question the notion of the nation-state and its borders, demonstrating 

that national and cultural identities are unstable, metamorphic, and in a state of ongoing production and 

transformation. Despite the fact that such transnational spaces are frequently sites where exclusionary 

practices involving race, ethnicity, religion, and gender – among other variables – are contested, where 

culture is productively transformed, and where new hybrid identities emerge, this development is 

increasingly challenged by diverse borders and exclusionary processes.  

Mobility is connected to borders as both geopolitical and cultural constructs that not only separate 

people and cultures, but also generate new forms of belonging and becoming for individuals active in 

bordering processes as well as for those inhabiting or crossing various borderscapes (see Brambilla 2015: 

20). According to Schimanski and Wolfe, borders are b/ordering places that entail "processes of 

exclusion and inclusion" (2017: 149). Such conduct is not restricted to actual bounds. Basham and 

Vaughan-Williams (2013: 509) suggest that bordering practices frequently involve race and target 

Otherness and migrant bodies, and are carried out in a variety of locations, from international airports 

with their visible border security practices and other public spaces to modes of everyday bordering such 

as monitoring international students' course attendance and requiring the reporting of suspicious people 

and events in local neighborhoods. 

As a response to these trends, the conference invites teachers and researchers to present different 

perspectives on the issues of migration, mobility, bordering practices, and their significance for 

rethinking cultural identity and grasping the (dis)connections between East and West, and North and 

South, with the aim of comprehending the various ways in which experiences of movement and 

displacement as well as cultural encounters reshape conceptions of "home" and the nation. Among the 

topics that may be discussed at the conference are, but are not limited to: 

- Mobility and borders 

- Representation of cultural mobility, migration, and diaspora in contemporary literature 

-  Border literature 
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- Border identities 

- Border crossing and Trauma 

- Diasporic narratives 

- Narrative of mobility and migration 

- Concepts of Identity and home in transnational contexts 
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Submission Guidelines 
- Abstracts should not exceed 300 words. 

- Abstracts are accepted in English language only.  

- Texts should not exceed 15 pages  

- They should be sent to: crossingborders23@gmail.com 

Important Dates: 

- Abstract Submission: 28/02/ 2023 

- Abstract Acceptance Notification: 25/03/ 2023 

- Deadline submission text: 15/04/ 2023 

- Conference Day:  26 – 27 /04 /2023

mailto:crossingborders23@gmail.com


 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مسيلة–جامعة محمد بوضياف  - 

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها

 :ينظم الملتقى الوطني االفتراضي األول  الموسوم بـ

 

 

 

 

  

 الحدود وما وراءها في األدب المعاصر والثقافة 
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 الديباجة

 

األزمات المتكررة التي عرفناها  اعتقدنا لفترة طويلة أننا نعيش في "عالم بال حدود" بفضل التكنولوجيا والعولمة. بيد أن

في السنوات األخيرة وخاصة تلك التي مست المهاجرين الذين عانوا أو القوا حتفهم في المياه الدولية وفي أماكن 

 .أخرى، بينت أن الحدود حقيقية وأن الوجود المادي لألشخاص الذين يعيشون داخل هذه الحدود مثقل بالصعوبات

ثر العوامل تأثيرا في تشكيل معاصرتنا العابرة للحدود الوطنية وللثقافات. وقد أدت الهجرة يعد التنقل حاليا أحد أك

االقتصادية وتشريد الالجئين، في جملة أشكال تنقل أخرى، إلى زعزعة استقرار الحواجز والحدود الثقافية، مما تطلب 

ما. أدى التنقل وما يرتبط به من معابر حدودية إعادة النظر في الطرق القديمة لبناء الدول والخيال الوطني أو تعريفه

إلى ظهور مساحات عبر وطنية تشكك في مفهوم الدولة األمة وحدودها، مما يدل على أن الهويات الوطنية والثقافية 

غير مستقرة ومتغيرة وفي حالة من اإلنتاج والتحول المستمرين. وعلى الرغم من أن مثل هذه المساحات العابرة 

وطنية غالبا ما تمثل مواقع تكون فيها الممارسات اإلستبعادية التي تشمل العنصر، والعرق، والدين، والجنس، للحدود ال

من بين متغيرات أخرى، موضع خالف، ومناسبات لتحول الثقافة بشكل منتج، ورحما لهويات هجينة جديدة، فإن هذا 

 .يات االستبعادالتطور يواجه تحديات متزايدة من خالل الحدود المختلفة وعمل

يرتبط التنقل بالحدود بوصفها بنيات جيوسياسية وثقافية ال تفصل بين الناس والثقافات فحسب، بل تقدم إلى األفراد 

 النشطين في عمليات الحدود و إلى أولئك الذين يقطنون أو يعبرون مختلف الحدود، أشكاال جديدة من االنتماء والتحول

، تقوم الحدود برسم/ترتيب Wolfe وفولفي Schimanski وفقا لشمانسكيو .(Brambilla 2015: 20 انظر)

(. وال يقتصر هذا السلوك على الحدود الفعلية، 149: 2017فضاءات تنطوي على "عمليات اإلستبعاد و اإلدماج" )

إلى أن  Vaughan-Williams (509: 509: 2013) وفوغان ويليامز Basham حيث يشير كل من باشام

الحدود كثيرا ما تنطوي على تغيير عرقي واستهدافي وأجسام مهاجرة، وأنها تطبق في أماكن متنوعة،  عمليات رسم

انطالقا من المطارات الدولية بممارساتها األمنية الحدودية الملموسة وغيرها من األماكن العامة إلى أنماط حدودية 

تراط اإلبالغ عن األشخاص واألحداث المريبة في يومية مثل مراقبة حضور الطالب الدوليين للدورات الدراسية واش

 .األحياء المحلية

استجابة لهذه التوجهات، يدعو هذا المؤتمر األساتذة والباحثين إلى عرض وجهات نظرهم المختلفة فيما يخص قضايا 

أو  )القطائع( بين الهجرة والتنقل والممارسات الحدودية، وأهميتها إلعادة النظر في الهوية الثقافية، وإدراك الصالت 

الشرق والغرب، والشمال والجنوب، بهدف فهم مختلف الطرائق التي تعيد بها تجارب التنقل والتشرد و كذا المواجهات 

 الثقافية، تشكيل مفاهيم "الوطن" و األمة.

 :من بين المواضيع التي يمكن مناقشتها في المؤتمر)أو غيرها( 

 التنقل والحدود -

 الثقافي والهجرة والشتات في األدب المعاصرتمثيل التنقل  -
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 أدب الحدود -

 هويات الحدود -

  عبور الحدود والصدمة -

 سرديات الشتات -

 سرديات التنقل والهجرة -

 مفاهيم الهوية والوطن في السياقات عبر الوطنية -

 عمار بودالعةرئيس جامعة محمد بوضياف مسيلة: البروفسور  الرئيس الشرفي:

 يف مسيلة البروفسور عمار بن لقريشمحمد بوضيابجامعة عميد كلية األداب و اللغات 

  مخبر سميولوجيا المسرح: بين النظرية والتطبيق  تحت اشراف

 :البروفيسورالعمري بوطابعالمخبر مدير

 نسيمة عميروش .: درئيس الملتقى 

 اللجنة العلمية للملتقى

  ): د. شوقي بونعاس جامعة مسيلة/ رئيس اللجنة العلمية

 )جامعة مسيلة ( د. محمد سنوسي :نائب رئيس اللجنة العلمية

 أعضاء اللجنة العلمية

  جامعة المسيلةد. نسيمة عميروش 

 جامعة الجلفة د. عبلة أحمد قاضي 

 د. حورية ميهوبي جامعة المسيلة 

  د. راوية كواشي جامعة سطيف 

 د. محمد قفي جامعة المسيلة 

  .بشير صاهد جامعة المسيلةد 

 د. يوسف بناعة جامعة المسيلة 

  جامعة المسيلةد. عبد الرزاق غفصي 

 د. مراد تواتي جامعة المسيلة 

 د. الطيب بوزيد جامعة المسيلة 

  .سيا بغدادي جامعة المسيلةآأ.د 

 د. فضيلة عبادو جامعة المسيلة 

 امال بنية جامعة المسيلة 

 د. اسماء جعيجع جامعة خنشلة 

 مال زين جامعة المسيلةآ 

 خولة رباحي جامعة المسيلة 

 نصيرة حريزي جامعة المسيلة 
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 مسعودة لعجيني جامعة المسيلة 

 اللجنة التنظيمية

 جامعة مسيلة : د.حفيظة زينرئيس اللجنة التنظيمية

 صباح فراح جامعة مسيلة نائب رئيس اللجنة التنظيمية:

 أعضاء اللجنة التنظيمية

  مسيلةإيمان شريط جامعة 

 د. شوقي بونعاس جامعة مسيلة 

 جامعة تلمسان بكاي سلمى 

 رقية شميني جامعة مسيلة 

  مسيلةالأم السعد بركاني جامعة 

 دالل عمري جامعة المسيلة 

 جامعة المسيلة محمد جموعي صابر 

 شهرزاد حمومة جامعة المسيلة 

 كريمة لعويجي جامعة المسيلة 

 د. أبوبكر حمودي جامعة المسيلة 

 جامعة المسيلة عمر عليوي .د 

 جامعة المسيلة أسماء غجاتي .د 

 جامعة المسيلة باية كاهية .د 

 جامعة المسيلة سعاد طالب .د 

 جامعة المسيلة محمد االمين بوضياف .د 

 .جامعة المسيلة باسم بسطال د 

 جامعة المسيلة خلوف مفتاح .د 

 جامعة المسيلة علي بعداش .د 

 جامعة المسيلة عثمان مقيرش .د 

 جامعة المسيلة حسين مبرك .د 

 عبد القادر لكحل  جامعة المسيلة 

 شروط المشاركة 

 أن يكون البحث منسجما مع محاور الملتقى 

  كلمة 300أن يتم إرسال ملخصات ال يتجاوز طولها  

  باللغة االنجليزيةأن يكون البحث 

 تواريخ مهمة

 2023 / 02 / 28  : آخرأجل الستقبال الملخصات

 2023 / 03 /25 : الملخصات المقبولةالرد على 

 2023أفريل  27و  26 :انعقاد الملتقى


