
Dr. Ahlem Belhadj: Bridging Mental and Social Health 

Studying medicine in the 1990s is one thing and studying psychiatry in Tunisia in the 1990s 

is another. Dr. Ahlem Belhadj is a child psychiatrist who decided to pursue this domain during her 

medical education. More than ever, at that time, Dr. Belhadj believed that her work should have 

a direct impact on the Tunisian community and decided she wanted to help children who face 

personal challenges.  
 

Dr. Belhadj’s family was in favor of education. Unlike how Arab societies dealt with 

women pursuing higher education, she enrolled in a medical program at a time where not many 

women in Tunisia were willing or able to do so. Being a high-achiever at school, Dr. Belhadj had 

the choice to either go into engineering or medicine but was motivated to go into a field with a 

direct impact on society. However, she did not receive the same encouragement from society 

itself. While in the form of discrimination, people around her told her to change paths and to find 

a job within the private sector instead. Dr. Belhadj’s family remained her main source of strength 

and the main reason why she persisted and succeeded as a psychiatrist. She believes that being 

a medic for children is one of her main strengths, in addition to being a mother who had a 

challenging yet rewarding journey. 
 

Dr. Belhadj could have worked in the private sector in Tunisia if she wanted to. However, 

she was a strong believer in providing equal healthcare to all, and healthcare, as she defines it, is 

not only attention to the physical but also to the mental. She was employed at a public hospital 

in Tunisia that had no specific division for psychiatry. She was frustrated with the stigma that 

accompanied psychiatry hospitals being only for those who have severe psychiatric issues. This, 

of course, led people to avoid going to psychiatric hospitals to be treated for less severe, yet 

treatable, illnesses and difficulties. Dr. Belhadj decided to open a new psychiatry division at the 

public hospital she worked at for all people to receive the adequate diagnosis, treatment, and 

follow-up. This was a ground-breaking milestone where she felt that she was capable of change.  
 

In 2004, Dr. Belhadj became the president of the Tunisian Association of Democratic 

Women (ATFD). She is a believer in gender and social equality. She led several marches of women 

against the Tunisian president at the time and was viewed as a feminist icon in Tunisia, specifically 

during the Jasmine Revolution of 2011. She was an advocate of women’s rights in applying for 

their own and their children’s passports, reclaiming this right back from the patriarchal system. 

Dr. Belhadj was described by the Socialist Resistance as the “Arab Spring’s Tunisian Heroine” and 

is the recipient of the Simone de Beauvoir Prize.  
 

Activists in the Arab world have had distinct experiences with non-governmental 

organizations. Being a feminist and a healthcare professional of children, Dr. Belhadj found NGOs 

to be very helpful in her pursuit of justice and awareness. She states that she collaborated with 

many feminist organizations in the Arab world and abroad to raise women’s concerns so that 



they can be heard by policymakers. Despite giving special attention to women, she acknowledges 

that different social groups suffer in a way or another in society, such as public sector workers 

who are not paid on time. Dr. Belhadj also acknowledges that rights are not the same in all 

cultures, however, all rights should be reclaimed no matter the context. She states that 

democratic feminists should always advocate for the universality of rights and should not mind 

multiculturalism.  
 

“Perseverance, perseverance, perseverance.” Dr. Belhadj advises girls to persevere in 

what they do. She advises them not to give up easily. She also believes that girls should not have 

only one goal in life and should build their goal one after the other and try to reach them as 

milestones. Dr. Belhadj has lots of faith in girls who want to reach a certain destination but urges 

them to study all the possible ways to reach this destination. Having a clear plan and examining 

all possibilities is what makes a girl achieve great things in life, whether academically or 

professionally.  
 

Growing up, Dr. Belhadj was not exposed to the media the way girls of this generation 

are. She states that the media has both negative and positive impacts on young girls. She claims 

that some social media platforms offer great advice and credible information, making it a fast 

and easy way to become more knowledgeable about many topics. Besides increasing one’s own 

curiosity, she believes that social media has a strong negative impact on youth where false 

information is mixed with authentic and credible information. Social media also acts as a space 

to violate ethical standards, says Dr. Belhadj. The way to deal with this issue that surrounds us 

today, she advises girls to be mindful of what they read and what they follow. She also advises 

girls to differentiate between false and correct news so that it would not affect them in the 

future.  
 

As a children psychiatrist, Dr. Belhadj has some advice for schools that stems from her 

experience. She advises schools to respect girls’ privacy. While much advice can be given to 

schools in Tunisia with regards to boys and girls, she believes that this one has impacted girls the 

most. Throughout her career, she saw how girls turn out to be insecure and lack trust in any 

educational system. This also led her to advise schools and universities to include the concept of 

gendering the curriculum in their programs, as the current systems target boys and men 

primarily.  
 

In all educational topics, she believes that girls should be provided with an opportunity to 

explore their utmost capacities and to have the chance to pursue them without any gendered 

consequences that have to do with their gender or biology. By doing so, Dr. Belhadj has faith that 

girls can grow to amend their societies and become leaders of change, by collaborating with other 

active members of their communities.  

 

This story was written by Tamara Sleiman  



كتورة 
ّ
ن الصحة العقلية والصحة االجتماعية أحالم بالحاج: الد  بناء جسوٍر بي 

كتورة
ّ
ّب، فدراستها    الد

ّ
ي هذا المجال أثناء دراستها الط

أحالم بالحاج هي طبيبة نفسية لألطفال اختارت الخوض ف 

ة نفسها. كانت ي الفتر
ي دراسة الطب ف 

ي تونس هو إنجاز آخر يضاف إىل إنجازها ف 
ي التسعينّيات ف 

كتورة   لعلم النفس ف 
ّ
بالحاج    الد

 عملها يجب  
ّ
ي ذروة إيمانها بأن

ي ذلك الوقت ف 
ذين  ف 

ّ
، وقّررت مساعدة األطفال ال أن يكون له تأثتر مباشر عىل المجتمع التونسي

 يواجهون تحدياٍت شخصية. 

 

كتورة  كانت عائلة 
ّ
ات    الد ي وقٍت لم تكن لدى الكثتر

بالحاج من المؤيدين لتعليم المرأة، فقد اختارت دراسة الطب ف 

 بذلك الطر 
ً
 أو قدرة عىل القيام به، مخالفة

ٌ
ي تونس رغبة

ي التحقن ف 
ي تعاملت بها المجتمعات العربية مع النساء اللواتر

تر
ّ
يقة ال

ها اندفعت نحو المجال  
ّ
وّجه نحو الطب أو الهندسة، لكن

ّ
ي المدرسة، فقد كان لها خيار الت

. ونظًرا إىل تفوقها ف  بالتعليم العاىلي

ي المقابل، لم تحظ  
ذي يمكن أن يكون له تأثتر مباشر عىل المجتمع. ف 

ّ
كت ال

ّ
بالحاج بالتشجيع نفسه من المجتمع، فقد   ورة الد

ا عن ذلك، ما يعّتّ عن شكٍل من  
ً
ي القطاع الخاص عوض

كان الناس من حولها يطلبون منها تغيتر مسارها وإيجاد وظيفة لها ف 

ت عائلتها المصدر األساس لقّوتها، والّسبب الّرئيس الستمرارها ونجاحها كطبيب
ّ
 المرأة. وظل

ّ
ميتر  ضد

ّ
ة نفسية. وهي  أشكال الت

ما  
ّ
حديات، إن

ّ
ي كانت مليئة بالت

 عملها كطبيبة لألطفال هو من أبرز نقاط القّوة لديها، باإلضافة إىل رحلة األمومة التر
َّ
تؤمن أن

ي الوقت نفسه. 
 مثمرة ف 

 

ورة توفتر رع  المؤمنير  بض 
ها كانت من أكتر

ّ
ي تونس، لكن

ي القطاع الخاص ف 
اية  ولو شاءت أحالم، الستطاعت العمل ف 

 الرعاية الصحية تشمل الصحة العقلّية كما الجسدّية. وقد عملت
ّ
كتورة  صحية متكافئة للجميع. وبالنسبة إليها، فإن

ّ
بالحاج    الد

ي الطب النفسي  
الّسائد بأن مشاف  ي الواقع، كان 

. وف  ي تونس، حيث لم يتوفر قسم خاص بالطب النفسي
ٍّ ف   حكومي

ي مشف ً
ف 

اكل نفسية حادة، وهذا ما جعلها تشعر باإلحباط. فهذا األمر، بطبيعة الحال، دفع الناس إىل  تقتض عىل الذين يعانون من مش 

ي  
 من تلك التر

ً
ي العالج ألمراض أو صعوباٍت قابلة للعالج وأقّل خطورة

ي من أجل تلفر
هاب إىل هذا النوع من المشاف 

ّ
تجنب الذ

. وقد قررت ي الطب النفسي
كتورة  تعالجها مشاف 

ّ
 الحكومي الذي  بالحاج افتتا   الد

ح قسم جديٍد لألمراض النفسية ضمن المشف 

ي ما يالئم حالتهم من التشخيص والعالج والمتابعة. وبالنسبة إىل أحالم،  
كانت تعمل فيه كي تتيح الفرصة أمام جميع الناس لتلفر

 . ل عالمة فارقة إذ لمست قدرتها عىل إحداث التغيتر
ّ
 كان ذلك يمث

 

ي عام  
كتو   ، ترأست2004ف 

ّ
بالمساواة بير   ومن خالل إيمانها    بالحاج الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.   رة الد

ي ذلك الوقت، وكان ُينظر إليها عىل أنها  
ات نسائية ضد الرئيس التونسي ف  الجنسير  وبالمساواة االجتماعية، فقادت عدة مستر

 خالل ثورة الياسمير  عام  
ً
ي تونس، وتحديدا

ي التقدم للحصول عىل جواز    . كما 2011أيقونة نسوّية ف 
 
دافعت عن حق المرأة ف

 . جعة ذلك الحق من النظام البطريركي
اكيةوقد    سفر خاص بها وجوزات سفر ألوالدها، مستر كتورة   وصفت المقاومة االشتر

ّ
  الد

 بالحاج بأنها "بطلة الربيع العرّتي التونسية"، وحصلت كذلك عىل جائزة سيمون دي بوفوار. 

 

 أن النشطاء
ّ
ة مع المنظمات غتر الحكومية. وباعتبار   ال شك ي العالم العرّتي قد حظوا بتجارب ممتر 

كتورة   ف 
ّ
بالحاج    الد

ي سعيها إىل تحقيق  
ا من المنظمات غتر الحكومية ف  ً ي الرعاية الصحية لألطفال، فقد استفادت كثتر

ناشطة نسوية ومتخصصة ف 

. وتشتر  كتورة   العدالة ونشر الوعي
ّ
ي الخارج  بالحاج إىل أنها تعا  الد

ي العالم العرّتي وف 
ونت مع العديد من المنظمات النسوية ف 

 
ّ
اع القرار. وعىل الرغم من أن

ّ
كتورة  إلثارة مخاوف المرأة حتر يصل صداها إىل صن

ّ
ا بالنساء، فهي  الد بالحاج توىلي اهتماًما خاصًّ

الع ي المجتمع، مثل 
ي بطريقة أو بأخرى ف 

ي القطاع العام الذين ال يتقاضون تقر بأن مختلف الفئات االجتماعية تعات 
املير  ف 

المحدد. وتقر  الوقت  ي 
كتورة   رواتبهم ف 

ّ
الثقافات، ومع ذلك، يجب    الد ي جميع 

ليست موحدة ف  الحقوق  بأن  بالحاج كذلك 

استعادة جميع الحقوق بغض النظر عن السياقات المختلفة. وتضيف أن النساء الديمقراطيات يجب أن يدافعن دائًما عن  

ي التعددية الثقافية. عالمية 
 الحقوق وأن ال يمانعن ف 



 

كتورة  "المثابرة، ثم المثابرة، ثم المثابرة". هذا ما تقوله
ّ
بالحاج لتنصح الفتيات بالمثابرة عىل ما يقمن به، كما    الد

 ع
ّ
أن بل  الحياة،  ي 

بهدٍف واحٍد ف  يكتفير   ي أن 
ينبغ  الفتيات ال  بعدم االستسالم بسهولة. وهي تؤمن أن  بناء  تنصحهن  ليهّن  

ي الوصول إىل وجهٍة  
ي يرغّي  ف 

ا بالفتيات اللواتر ً ا تلو اآلخر، والسغي إىل تحقيقها عىل مراحل متتالية. كما تؤمن كثتر
ً
األهداف واحد

 مسألة وجود خطة واضحة مع دراسة  
ّ
ي تؤدي إىل هذه الوجهة. وهي تعتّت أن

هّن عىل دراسة جميع السبل التر
ّ
محددة، كما تحث

. جميع االحتم ي
ي الحياة، سواًء عىل الصعيد األكاديمي أم المهت 

 االت الواردة، تسمح للفتيات بتحقيق إنجازاٍت هامة ف 

 

كتورة   ولم تكن
ّ
 لوسائل اإلعالم كما هو شأن فتيات هذا الجيل أثناء نشأتها. وهي تعتّت أن وسائل    الد

ً
بالحاج عرضة

ات. كما تقول  كتورة   اإلعالم لها آثار سلبية وأخرى إيجابية عىل الفتيات الصغتر
ّ
بالحاج أن بعض منصات التواصل االجتماعي    الد

عارف حول العديد من الموضوعات بطريقٍة سهلٍة وشيعة. وإىل  تقدم نصائح هامة ومعلومات موثوقة، ما يسمح بتوسيع الم

ه وسائل التواصل االجتماعي من فضوٍل لدى المرء، تعتقد  لهذه الوسائل تأثتر سلّتي قوي عىل الشباب، حيث   جانب ما تثتر
ّ
أن

 وسائل التواصل االجتماعي  
ّ
ا مساحة لخرق  تختلط فيها المعلومات الكاذبة بمعلومات حقيقية وموثوقة. وتضيف أن

ً
ل أيض

ّ
تمث

ي تحيط بنا اليوم، هو التنّبه لما يقرأنه  
 الّسبيل للتعامل مع هذه القضية التر

ّ
 الفتيات إىل أن

ً
المعايتر األخالقية. وتشتر ناصحة

ي المستقبل. 
 ولما يتابعنه. كما تنصحهن بالتفريق بير  األخبار الكاذبة واألخبار الصحيحة حتر ال تؤثر عليهن ف 

 

 
ّ
كتورة  وبما أن

ّ
مه للمدارس من نصائح منبثقة عن تجربتها   الد

ّ
ي جعبتها ما تقد

بالحاج هي طبيبة نفسّية لألطفال، فف 

ي الفتيات بالرغم من أنه ثمة  
ا ف  ً  تأثتر

ام خصوصّية الفتيات، وتعتّت هذه النصيحة هي األكتر الخاّصة. إذ تنصح المدارس باحتر

ي يمكن تقديمها للمدا
ي تونس فيما يتعلق بالفتيان والفتيات. وعىل امتداد حياتها المهنّية، تبير  لها  الكثتر من النصائح التر

رس ف 

. وقد دفعها إىل تقديم نصيحة للمدارس وللجامعات   الفتيات يفتقدن الشعور باألمان، ويفتقرن إىل الثقة بأي نظاٍم تعليمي
ّ
أن

 األنظمة الحالية تستهدف الفتيان   مفادها أن تتضّمن برامج التدريس فكرة تصنيف المناهج الدراسية عىل
ّ
أساس الجنس، إذ إن

ي المقام األول. 
 والرجال ف 

 

التعليمية،   الميادين  شترّ  ي 
ف  قدرات  من  يملكن  ما  أقىص  الفتيات الستكشاف  أمام  الفرصة  إتاحة  ورة  بض  وتؤمن 

يهّن للمتابعة دون تحّمل أية عواقب مرتبطة بجنسهّن أو تركيبتهّن البيول 
ّ
ه من خالل ذلك،  وبأهمية تلق

ّ
وجّية. وهي عىل ثقة أن

، وذلك بالتعاون مع أقرانهن من األعضاء الفاعلير    غيتر
ّ
ستكّت الفتيات وسيعملن عىل إصالح مجتمعهّن، ويصبحن رائدات للت

ي المجتمع. 
 ف 

 
 هذه القصة من تأليف تمارا سليمان

 


