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شیع أمس، الوزير السابق والنقیب السابق للمحامین في بیروت والرئیس السابق للمجلس الدستوري 
وأقیمت الصالة على راحة نفسه في كاتدرائیة مار جرجس المارونیة في وسط ) سنة91(وجدي مّالط 

.قبل أن يوارى الثرى في مدفن العائلة في بلدته في بعبدابیروت، 

والده شاعر األرز شبلي بك مّالط وعمّه تامر الشاعر . وكان مالط ولد وترترع في كنف عائلة من الشعراء
عیّن . الجريء والقاضي الجسور الذي وقف مندداً بجور المتصرف واصا باشا وفساده بأبیات شعرية خالدة

وساعد في إعداد عقد ) المنظمة الدولیة للثقافة والعلوم) «أونیسكو«لدى األمانة العامة للـ ممثالً للبنان 
مكتباً لممارسة مھنة 1949وأسّس عام . 1948الجمعیة العامة لھذه المنظمة العالمیة في بیروت عام 

عیّن 1965عام وفي . المحاماة، وذاع صیته مترافعاً في قضايا واسعة الشھرة في تاريخ المھنة الحديث
 .وزيراً للعمل والشؤون االجتماعیة في حكومة إكسترا برلمانیة

أول جمعیة عربیة لحقوق اإلنسان باالشتراك مع 1974نقیباً للمحامین، وأسس عام 1972انتخب عام 
. محامین عرب من أمثال عبدالرحمن الیوسفي سجین الرأي الذي كلّف الحقاً رئاسة الحكومة المغربیة

انتخبه البرلمان عضواً في المجلس الدستوري، ثم انتخبه زمالؤه في المجلس أول 1993ر عام أواخ
استقال ألسباب لم يوضحھا، عدا ما ذكره في حديث 1997) أبريل(وفي أوائل شھر نیسان . رئیس له

تفرّغ في سنواته . تلفزيوني مقتضب عن شعوره بأن المجلس الدستوري أنشئ في لبنان قبل أوانه
.األخیرة لنشر عدد من الكتب

جنبالط

فقدنا الیوم صديقاً صدوقاً وھو إبن الدوحة «: النائب ولید جنبالط» اللقاء الديموقراطي«وقال رئیس 
المالطیة المحامي الراحل وجدي المالط الذي كان صديقاً تاريخیاً آلل جنبالط عبر العقود، وھو الذي كان 

والوطنیة واألدبیة والفكرية والسیاسیة، وبسعة علمه، وھو كان كالسنديانة معروفاً بمواقفه التقدمیة 
الشامخة التي ھوت بعدما فقدت مناعتھا في مواجھة ما يسمى طبقة سیاسیة متصحرة فكرياً وأخالقیاً 

كأن معظم ھذه الطبقة ال عمل لھا لیل نھار وصبح مساء «: وزاد. »لم تكلف نفسھا عناء حضور جنازته
ار شعارات الحريات العامة والسیادة واالستقالل، بینما ھي تفقد ذاكرتھا الوطنیة التي تضم سوى تكر

شخصیات من أمثال وجدي المالط الذي واكب مراحل في غاية االھمیة ومن بینھا مرحلة إسقاط إتفاق 
قبل الجبھة أيّار حیث قدم المشورة القانونیة والدستورية إلسقاط ھذا االتفاق في مجلس النواب من 17

الوطنیة التي انضممنا فیھا الى الرئیس نبیه بري والرئیس الشھید رشید كرامي والرئیس الراحل 
سلیمان فرنجیه، وكان يرافق تلك الجبھة من بعید الرئیس الشھید رفیق الحريري الذي شارك أيضاً في 

.«مؤتمري لوزان وجنیف


