
رحیل الشاعر والحقوقي وجدي مالّط 
  

  
غیب الموت الوزير األسبق، ونقیب المحامین في بیروت سابقاً، والرئیس األسبق للمجلس 

  :وفي ما يلي نبذة عن حیاته. الدستوري وجدي مالط
والده شاعر األرز . في كنف عائلة من الشعراء١٩١٩تشرين الثاني ٢٢ولد وجدي مالط في 

المالّط وعمّه تامر الشاعر الجريء والقاضي الجسور الذي وقف مندداً بجور وفساد شبلي بك
    :المتصرف واصا باشا بأبیات شعرية خالدة

  رِنّوا الفلوس على بالطِ ضريحِه وأنا الكفیلُ لكم بردِّ حیاتِه
التینیة، تلقّى وجدي مالّط علومه لدى اآلباء الیسوعیین وتابع دراسة جامعیة متقدمة باللغة ال

حیث كان من بین رفاقه العديد ١٩٤١ونال إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 
    .من قادة الفكر والسیاسة في لبنان

وساعد في ) المنظمة الدولیة للثقافة والعلوم(عیّن ممثالً لبنان لدى األمانة العامة لألونسكو 
  .١٩٤٨لمیة في بیروت عام إعداد انعقاد الجمعیة العامة لھذه المنظمة العا

مكتباً لممارسة مھنة المحاماة، وذاع صیته مترافعاً في قضايا واسعة الشھرة ١٩٤٩أسّس سنة 
    .في تاريخ المھنة الحديث

    .عیّن وزيراً للعمل والشؤون اإلجتماعیة في حكومة اكسترا برلمانیة١٩٦٥في العام 
أول جمعیة عربیة لحقوق اإلنسان ١٩٧٤نقیباً للمحامین، وأسس سنة ١٩٧٢انتخب سنة 

باالشتراك مع محامین عرب من أمثال عبد الرحمن الیوسفي سجین الرأي الذي كلّف الحقاً 
    .رئاسة الحكومة المغربیة

انتخبه البرلمان عضواً في المجلس الدستوري المنشأ حديثاً بأكثرية الفتة، ثم ١٩٩٣أواخر سنة 
استقال من رئاسة ١٩٩٧وفي أوائل شھر نیسان . یس لهانتخبه زمالؤه في المجلس أول رئ

المجلس الدستوري ألسباب لم يوضحھا، عدا ذكره في حديث تلفزيوني مقتضب شعوره بأن 
المجلس الدستوري أنشئ في لبنان قبل أوانه، وأن البلد لم يبلغ بعد في سريرته السیاسیة 

  .مستقلوفي تطوره الديمقراطي ما يتیح له اقتبال قضاء دستوري
مدرسة التالقي الوطني : شبلي المالّط" تفرّغ في سنواته األخیرة لنشر عدد من الكتب، منھا 

عن مؤسسة الرعیدي للطباعة والنشر ١٩٩٩، وھوكتاب عن والده شاعر األرز صدر عام "
،باإلضافة الى آالف الصفحات من الدراسات واللوائح واإلستشارات والمقاالت والخطب األدبیة 

القانونیة، وعدد من المحاضرات المعطاة في لبنان ومصر وسوريا والعراق ، وقد جمع جزء منھا و
  ".Positionsمواقف "بعنوان ٢٠٠٥باللغتین العربیة والفرنسیة في كتاب صدر عن دار النھار عام 
صدر في " مجموعة قصائد وأشعار"كما أشرف على نشر تراث داثر لعمّه تامر المالط بعنوان 

، كما أعدّ ديواناً مكتمالً ألشعار تامر يشتمل على الشروح والتعلیقات الوافیة ٢٠٠٩یروت عام ب
  .لمفرداته ومعانیه العاصیة


