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  مالطتشییع الراحل وجدي
والقاضي ونقیب المحامین األسبق وجدي مالط إلى مثواه األخیر شیّع أمس الوزير

في وسط بیروت، بمشاركة راحة نفسه في كنیسة مار جرجسبعدما أقیم جناز على
إبراھام دده يان وعبد تقدّمھا ممثلو الرؤساء الثالثة سیاسیة وحقوقیة وقضائیة واسعة،

ونقیبة المحامین في بیروت أمل حداد، وأعضاء مجلس اللطیف الزين وإبراھیم نجار
 .السابقون ومطران بیروت بولس مطرالنقابة الحالیون ونقباء المحامین

: قالوا«: كلمة رثائیة في الراحل الكبیروبعد الرقیم البطريركي، ألقت النقیبة أمل حداد
فرات وأنَّ لبنان، بسواد تلفح الزمالء لت أُغمد رمح وناح أرز وغاضقضى وجدي، فق

كئیب، وتلفّتت العیون تستطلع والقلوب النقباء والمحامون، وقصور العدل عراھا شعور
 .«حزناً حتى الوجد على وجدي تولّھت

حفاظاً ، انتخب نقیباً للمحامین فأحدث أعرافاً وتعديالت ١٩٧٢في العام «: حدادوأضافت
وعندما قرّرت األمانة العامة . المھنة ورفعاً لمستوى المحامین المتدرجینعلى سر

، وجد وجدي ١٩٧٣المحامین الدولي عقد اجتماع عام لھا في اسرائیل في العام التحاد
يمسه في الصمیم فانتفض وحده دون سائر نقباء العالم والعرب، واستعل قلبه أنّ القرار
كاناً يقذف حمماً ويستنھض ھمماً ويستنزل الحجج فیقنع اتحاد فتدفق برواللسان

 .«بإلغاء االجتماع المقرّر انعقاده في ديار العدوّ المحامین الدولي
النائب ولید جنبالط الراحل مالط في مقاله » االشتراكيالحزب التقدمي«ورثا رئیس 

الط عبر العقود، وھو الذي كان صديقاً تاريخیاً آلل جنب» :، فقال»األنباء«األسبوعي في 
التقدمیة والوطنیة واالدبیة والفكرية والسیاسیة، وبسعة علمه كان معروفاً بمواقفه

والفقھي، وھو كان كالسنديانة الشامخة التي ھوت بعدما فقدت القانوني والدستوري
يسمى طبقة سیاسیة متصحرة فكرياً وأخالقیاً لم تكلف نفسھا مناعتھا في مواجھة ما

معظم ھذه الطبقة السیاسیة ال عمل لھا لیل نھار وصبح وكأنّ . اء حضور جنازتهعن
العامة والسیادة واالستقالل بینما ھي تفقد ذاكرتھا مساء سوى تكرار شعارات الحريات

أمثال وجدي المالط، الذي واكب مراحل في غاية الوطنیة التي تضم شخصیات من
أيار، حیث قدّم المشورة القانونیة  17األھمیة ومن بینھا مرحلة إسقاط اتفاق

من قبل الجبھة الوطنیة التي والدستورية إلسقاط ھذا االتفاق في مجلس النواب
كرامي والرئیس الراحل انضممنا فیھا إلى الرئیس نبیه بري والرئیس الشھید رشید
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