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لقد سبق تأسيس مدرسة الامام علي (ع) عدت فعاليات وبذلت جھود لإخراج المدرسة بالشكل الحالي فقد بدأت الجھود تتضافر قبل
تأسیس المدرسة بعدة سنوات وقد شملت ھذه التحركات التوجه نحو أصحاب الشأن والعلماء للتباحث حول إنشاء مدرسة ابتدائیة تأخذ

على عاتقھا انتشال الأطفال العراقیین من الشوارع ووضعھم في مدرسة تلیق بحالھم وھكذا شكلت أول لجنة لمراجعة العلماء والوجھاء
مؤلفة من الوجیھ الحاج حسین ألشاكري الذي یمتلك الخبرة في تأ سیس المدارس .

      

وعضویة كل من الأستاذ الشیخ د. عبد الجبار شراره والأستاذ الشیخ محمد جواد ألطریحي والأستاذ الحاج قصي ألشاكري . وقد
استطاعت ھذه اللجنة بجھود مضنیھ إلى شحد الھمم لدعم وتأسیس ھذ ا المشروع المبارك . ومن الجدیر ذكر ه تحمس السید الوجیه

حجة الإسلام السید جواد الشھرستاني .
تحمسا كبیرا لبناء وتأسیس ھذا المشروع . وقد شارك مشكورا في دعم ھذه المدرسة من خلال تجھیزھا بالمستلزمات الضروریة
للدراسة من مقاعد للطلبة وسبورات وتجھیزات إداریة أخرى وما أن حصلت اللجنة التأسیسیة على الموارد الكافیة لافتتاح ھذا

المشروع حتى عمدت إلى تأجیر بنایة مناسبة للمدرسة في منطقة یزدان شھر . 
وتم انتخاب أول أدارة للأولاد وأول أدارة للبنات من قبل اللجنة المؤسسة حیث تم انتخاب الأستاذ عباس ألعبیدي مدیرا للمدرسة

الأولاد والأستاذ صادق جعفر الزبیدي معاونا للمدرسة وقد اختیر الشیخ أبو ضیاء ألعیداني رابطا بین المدرس ة واللجنة المؤسسة وقد
تم تشكیل لجنة لانتخاب المعلم ین الأكفاء حیث شكلت لجنة الانتخاب ثمانیة معلمین من مجموع المتقدمین إلى المقابلة . 

وكانت لجنة انتخاب المعلمین تتكون من الحاج الفاضل حسین الشاكري والأستاذ د. جبار شراره والأستاذ د. محمد جواد الطریحي
والسید د. ثامر العمیدي وفتحت أبواب المدرسة قبل الموسم الدراسي لاستقبال الطلبة وتسجیلھم و توزیعھم على الصفوف حیث تم

فتح خمس صفوف ابتدائیة .
وقد اختیر الأساتذة التالیة أسماءھم لبدء أول عام دراسي :

١. الأستاذ عبد الحسین حنتوش تقي . معلما للصف الأول الابتدائي
٢. الأستاذ سلام رؤوف الصافي . معلما للصف الأول الابتدائي

٣. الأستاذ عبد الأمیر الموسوي . معلما للصف الثاني الابتدائي
٤. الأستاذ جمال محمد حسن الكویتي معلما لمادة الریاضیات

٥. الأستاذ سعد تركي الفرج معلما لمادة اللغة الانكلیزیة
٦. الأستاذ طارق عبادي محمد الكعبي مدرسا لمادة اللغة العربیة

٧. الأستاذ حسنین ألحسناوي معلما للصف الثالث الابتدائي
وقد اختیر لادارة مدرسة البنات كلا من :

١. ام علي الطریحي مدیرة للمدرسة
٢. ام احمد الموسوي معاونة

٣. ام نذیر عبد الحسین شعبان
٤. ضویة حبیب صافي

٥. فوزیة ناھي مسلم
٦. رسمیة نور كاظم

٧. انتصار حمید الطائي
٨. ظھور الكناني

٩. انتصار ھادي جعفر
وقد تم البدء في العام الاول للدراسة 21/9/1995 حيث استوعبت مدرسة الامام علي للأولاد بست شعب لخمس مراحل دراسية والبنات

خمس شعب لخمس مراحل.
وعلى بركة الله بدأنا عامنا الدراسي 1995/1996  بدایة مشجعة حیث تسابق الأساتذة جمیعھم مشكورین لتقدیم أفضل ما لدیھم خدمة لا

بنائھم .
كما أعدت اللجنة المشرفة وإدارة المدرسة نظاما داخلیا للمدرسة بحیث تنظم به سیر العملیة التربویة والتعلیمیة والذي سنرفقھا

طیا للاطلاع .
ھذا وقد بوركت ھذه المؤسسة التربویة من جمیع المؤمنین والخیرین والترب ویین الذین یصبون إلى فتح مدرسة عراقیة تحتضن
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أبناءھم من المھجرین والمھاجرین ینطقون بلغتھم إلام لغة القران الكریم .
وما إن أتممنا عامنا الدراسي الأول بنجاح منقطع النظیر شھد به جمیع التربویین المتواجدین في ساحة قم المقدسة حتى إن مدیر

المدرسة اللبنانیة والذي أصبح مدیرا للمدرسة الحجازیة جاء مھنئا ومستفسرا عن سر نجاح المدرسة وحصولھا على سمعة طیبة فاقت
سمعة المدارس العربیة المتواجدة في قم رغم أسبقیتھم وإمكانیاتھم العالیة حیث إن المدرسة اللبنانیة مدعومة من الحكومة الإسلامیة

في إیران والمدرسة الحجازیة مدعومة من تجار الخلیج حتى أنھا تتفوق في بإمكانیاتھا على المدارس في بلدانھم .
مقارنة بمدرستنا التي لا تمتلك من الإمكانیات إلا إخلاص الكادر التدریسي الذي أعطى كل ما ملك لأبناء وطنھم شعورا منھم

بمسؤولیة الحفاظ على ھذا الجیل المغترب . وھذا ما نطق به الوجیه الحاج حسین الشاكري لسائله مدیر المدرسة اللبنانیة والحجازیة
الأستاذ الشیخ محمد فرحات .

علما إن الأستاذ كان یكافح براتب شھري قدره ( ١٥ $) دولار تقریبا وبنفس الھمة والعزیمة تواصلت مسیرة المدرسة التي اخذ إعداد
طلابھا بالتزاید سنة بعد أخرى إلى إن وصل التلامیذ  إلى أكثر من إلف تلمیذ وتلمیذة في العام 2002/2003.
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