معدل نمو البشر يؤكد صغر عمر
االنسان على االرض
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 85مقياس معدل نمو البشر
Population growth rate
هو معدل يعتمد على قياس معدل نمو البشر الذي نقدر به نحدد قدم عمر البشر وعندما درس
هذا وجد ان االنسان يعود بدايته فقط الي  0844وبحد اقصى  5444سنة فقط.
مقاييس معدل النمو وكيف تحصل عليها بمعادالت رياضية صحيحة اظهر مشكلة خطيرة وهي
مشكلة قلة تعداد السكان بناء على اعمار فرضية التطور ولكن تعداد السكان مناسب لما قاله
الكتاب المقدس من خلق االرض وعمرها القصير والطوفان .االرقام المقدمة متحفظة جدا لكيال
تتعرض للهجوم فمعدل النمو السكاني المعلن هو أكثر من  %1في السنة فنجد اننا نعود باقصى
حد لزمن الطوفان منذ  0844سنة فقط.

هذا دليل مهم علي عمر البشر علي االرض هو المعدل البشري في النمو

بعض التفاصيل
عدد البشر
يوجد علم وهو احصائي دقيق يتكلم على عدد البشر الذين عاشوا على سطح االرض ومعدل
نموهم وهو يعتمد على احصاء بياني ومعدل االنجاب ومعدل االعمار وايضا يضع في حسبانه
الحروب وموتي االوبئه والكوارث الطبيعية وغيره الكثير جدا من العوامل التي تؤثر على معدل نمو
البشر
معدل النمو السكاني المعلن للبشر هو أكثر من  %1والبعض يحددة بمعدل %1.1
2. Encyclopædia Britannica CD 2000, Trends in world population.
هذا الرقم الذي قدمته المراجع هو مع عتبار االوبئة والحروب وغيرها من عوامل الطبيعة ولكن
ساقدم حسابات بمعدالت اقل من هذا بكثير رغم ان المناطق البدائية التي بها اوبئة وحروب
ومجاعات وكوارث بيئية حاليا وفي الماضي أيضا بها معدالت تصل الي  %3مثل مناطق في
افريقيا واسيا وامريكا الالتنينية والمناطق الصناعية االكثر رقي معدل النمو فيها هو من  4.8الي
%1
بل بعض المناطق كان أكثر من  %3هذا قبل اكتشاف المضادات الحيوية والجراحاة المعقمة
والتطعيمات وغيره

Louis Pasteur (1822–1895), Creation 14(1):16–19).

Joseph Lister: father of modern surgery, Creation 14(2):48-51).

وبعض المناطق مثل امريكا الشمالية بعد  1181كان معدل النمو %0
5. Armstrong, H.L., More on growth of a population, Creation
Research Society Quarterly 22(1):47, 1985, citing Lower, A.R.M.,
Canadians in the Making, Longmans, Green and Co., Toronto, p. 113,
1958. There was little immigration in this period.
فال يستطيع أحد ان يعترض على المعدل بسبب االمراض فمعدالت قبل االمراض مرتفعة وال
الحروب فالمعدالت حتى اثناء وبعد الحروب مرتفعة.
في نهاية  1111الي بداية  0444وصل البشر الي  6بليون وفي اكتوبر  0411وصل عدد
البشر  1بليون .لو عدنا الي الماضي بمعدل اقل من  %4.8سنجد اننا ال نعود اال الي اقل من
 0844سنة فقط
وهذه هي المعادلة المستخدمة

If r = % rate of growth per year, and the number of years of growth =
n, then after n years, the population produced by the eight survivors
of the Flood = 8(1+r/100) n. For a more comprehensive formula that
takes into account longevity, number of children born and generation
time,
Morris, H.M., World population and Bible chronology, Creation

Research Society Quarterly 3(3):7–10.
 بليون141 وحسب ما تقول دراسات عدد البشرية ان عدد من عاش علي وجه االرض هم
 بليون في جيل1  سنة منهم5444  سنه وبكل تاكيد اقل من8444 شخص في مدار اقل من
 جيل تقريبا وساضع لكم شكل104  بليون شخص في144 واحد االن فقبل جيلنا هذا عاش
بياني يوضح تسلسل نمو عدد البشر

P (n) = P (1 + r) n
وهذا منشور في دراسات كثيرة وموسوعات علمية ومنها الوكيبيديا.

ويتوقعوا االزدياد بتحفظ
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والشيئ العجيب ان بحسابات مختلفه وجد انه صعب ان يكون انسان عاش قبل  6444سنه
فظهور االنسان حسب هذه الدراسات الضخمه بين  6444او  0444قبل الميالد

ولو كان االنسان ظهر قبل  6444سنه مثل من  5444او  14444سنه قبل الميالد لكان عدد
البشر حاليا اضعاف اضعاف  1بليون
ثانيا اليفسر هذا العلم زيادة البشر ثم اختفائهم فجأه من بين  0444الي  0844سنه قبل
الميالد

ولكن الكتاب المقدس يشرح ذلك ويوضح ان السبب الطوفان
لتاكيد هذه الحسابات ندرس بعض النقاط في التاريخ المعروف عدد البشر
في زمن المسيح كانوا ما بين ربع بليون الي  344مليون تقريبا

Encyclopædia Britannica CD 2000, Trends in world population.

وايضا نستطيع ان نحسبها بمثال واضح لبشر يحتفظوا بتعدادهم جيدا وهم اليهود فهم سنة
 1134م (قبل هتلر) كان رقمهم المسجل رسمي هو  15مليون هؤالء بدؤا من يعقوب يساوي
 %4.00في السنة وفي زمن المسيح كانوا تقريبا  0مليون وهذا مقياس يؤكد ما قلت من معدل
نمو.
ايضا ما يؤيد هذا المعدل وهو سكان استراليا االصليين المتوائمين جدا مع الطبيعة االسترالية
عندما اكتشفت استراليا كان عدد سكان استراليا هو تقريبا  344444شخص هؤالء لو كانوا بدؤا
باسرتين بعد الطوفان وبلبلة االلسن اي منذ  0444سنة تقريبا يكون المعدل مناسب وهو %4.0
ولكن لو هم من ماليين السنين او من مئات االلوف فقط وهم حسب ادعاء مؤيدي التطور مراحل
اولي من تطور االنسان فهم المفترض قدام يكون معدلهم غير مناسب بالمرة فهم يجب ان يكونوا
وقت اكتشاف استراليا بالباليين.
وبحسبه بسيطه جدا اسره من فردين تنتج  3افراد ويموت الفردين ولو اعتبرنا فردين ينتجون
فردين ونصف لمعدل الحروب والكوارث يكون بعد  18جيل نصف بليون وبعد  144جيل  6بليون
وهذا ما يتفق مع العدد الحالي مع اعتبار من ادم الي نوح ثم فني الجنس البشري فيما عدا اسرة
نوح ونموا مره اخري ونري ان معدل الزياده يتطابق مع الزياده التي نراها في الرسم البياني السابق
او بحساب اخر أربع ازواج من زمن نوح اي منذ  0844سنة تقريبا ليصلوا الي  1بليون هو
معدل مقداره  %4.06في السنة ومع اعتبار ان هذا الرقم هو اقل من نصف المعدل الذي اعلنته
المخابرات االميركية سنة  0441م واالمم المتحدة وهو في السنة  %1.410وهو يناسب تماما
معدل الحروب وايضا االمراض واالوبئة والكوارث البيئية وتطور ظروف االنسان وغيرها لكيال يقول

أحد انه مغاال به فهو اقل من نصف الرقم الحالي .ولكن لو اعتبرنا حسب فرضية التطور ان
االنسان من  044444سنة نياندرثال العاقل الذي هو ماهر في استخدام االدوات (هذا و لم نعود
الي هومو اريكتس من مليون سنة او هومو هابيلس من  0مليون سنة كما يقولوا وال
استرالوبيثيكس من  0مليون سنة) فاكتفي فقط من  044444سنة وساستخدم العامل االقل وهو
 % 4.06في السنة وليس  % 1.410في السنة ونبدا فقط بزوج واحد اي رجل وامراه فقط ،بناء
عليه كان يجب ان يكون عدد البشر  14 × 0.310مرفوعة لقوة  315حاليا علي وجه االرض.

مساحة سطح األرض اليابسة
148,940,000 km2
او تقريبا  𝟏𝟎𝟏𝟒 * 1.8متر مربع

أي يجب ان يكون هناك  14 * 01مرفوع لقوة  351شخص في الكيلومتر المربع او
 𝟏𝟎𝟑𝟖𝟑 *01في المتر المربع وهذا ال يعقل.

فهل يستطيع مؤيدوا نظرية التطور تفسير التعارض بين ما يدعوه وبين هذه الحسابات الدقيقه؟
لو االنسان فقط منذ  184444سنة فقط وبدا بزوج واحد فقط رجل وانثي وبمعدل نمو متحفظ
جدا اقل معدالت النمو المكتوبه وهو فقط  %4.8فوجد ان البشرية في سنة  0411ال يجب ان
تكون  1بليون فقط بل يجب ان تكون  1.6في  14مرفوعة لقوة 308

بل استخدام رقم أكثر تحفظ بكثير واقل من كل معدالت النمو واقل من اي عمر يقال لالنسان
العاقل فسنستخدم ان عمر االنسان العاقل فقط  08444سنة وان معدل النمو هو فقط %4.1

اي اقل من عشر معدل النمو المعلن فوجد ان النتيجة يجب ان يكون تعداد البشر هو 184
بليون انسان وليس فقط  1بليون

أي بمعدل  1444شخص في الكيلومتر المربع من صحاري وجبال ومستنقعات وغيرها
بل لو استخدمنا معدل ال يقبل في اي مرجع وهو فقط  % 4.41اي يزيدوا كل  1444سنة من
مليون سنة فقط كان يجب ان يكون عدد البشرية 𝟑𝟒𝟎𝟏 اي  14تريديشيليون او  1امامه 03
صفر.
فهذا دليل بالرياضيات استحالة ان يكون عمر االنسان على االرض هو حتى  08444سنة فكم
لو قلنا انه  0مليون سنة بمعدل نمو %1
ويقول علماء اإلحصاء ان لو رجعنا باألرقام الي الماضي سنجد اننا بدانا باسرة واحدة من اقل من
 3444ق م

(بالطبع بسبب الطوفان)
“The human population grows so rapidly that its present size could
have been reached in less than 1% (3400 years) for man on the basis
”of radiometric dating.

Ariel A. Roth, summary from “Some Questions about
Geochronology,” in Origins, Vol. 13, , pp. 59-60.
البعض سيري ان االرقام ضخمة وال يتخيل هذه االرقام ولكن للتوضيح  14اشخاص في جيل ينموا
الي  18شخص هو نفس معدل  6بليون ينموا في جيل الي  1بليون فنحن لنا القدرة على
استيعاب ارقام قليلة ولكن الكبيرة ال نستوعبها رغم انها نفس المعدل.
ايضا للتوضيح تخيل الشخص الذي قال للملك الذي طلب ان يكافئه علي اختراع الشطرنج فقال له
حدد ثمنه ذهب فرفض ولكن طلب في المقابل حبة رز في اول خانة ثم يستمر يضاعفها في كل
خلية فوافق الملك متخيل انه حفنة رز تكفي ولكن الملك لم يستوعب ما وافق عليه فهو لو بدا
بحبة والخلية بعدها اي التالية تكون حبتين رز والثالثة اربعة والرابعة  5والخامسة  16السادسة
 30والسابعة  60والثامنة  105وهكذا والشطرنج  60مربع ففي المربع ال 34نصل
 836514110او  831مليون ولكن المربع  60كمية االرز ستكون رقم  𝟏𝟎𝟏𝟖 1.00او 14
كوينتيليون فهو رقم خيالي اعلي من محصول االرز في كل العالم لسنين عديدة وطبعا اضخم من
ثروة الملك ماليين مراة (عدد ذرات الكون كله تقريبا 𝟎𝟖𝟎𝟏 )

هذا فقط  60مضاعف كمثال  60جيل
حاول المشككين الهجوم على ذلك بضرب امثلة من الحيوانات انها تتحكم فيها الطبيعة وتمنع
نموها .فقالوا ان االنسان البدائي الطبيعة كانت تمنع نموه وان  %11من تاريخ االنسان ال يوجد
نموا الن الطبيعة تمنعه
When man lived in scattered tribal groups, which is what he did for
99% of his history, the net human population growth was zero most
of the time, just as it is for animals today.
من قال ان كل الحيوانات حاليا تنموا بمعدل صفر؟ ومن قال ان الحيوانات في الماضي تنموا
بمعدل صفر؟ فهو يختلف من حيوان الي اخر وأكبر عامل يمنع نمو الحيوانات هو االنسان ولكن
في الماضي الحيوانات كانت تنموا عندما خلقها هللا وتدمرت هذا الكم الضخم بسبب الطوفان ثم
استمرت في النموا ولكن بسبب االنسان بدأت تندثر وبدأت يقل عددها
اما عن االنسان تشبيهه بالحيوان هذا غير دقيق فنحن نتكلم عن ان الرقم الحالي يشهد ان بداية
نمو االنسان منذ اقل من  8444سنة وهي ال شيئ في تاريخ البشر بناء على التطور فبناء على
منظورهم الطبيعة بدأ يقل سيطرتها على االنسان بالحيوانات األخرى او البيئة متي بدا االنسان في
التغلب على الظروف باالدوات .فمتي بدأ االنسان ان يستخدم أسلحة يسود بها البشر علي
الحيوانات وبدا يتحكم في الطبيعة والبيئة

يقول علماء التطور ان اول من استخدم األدوات الحجرية البسيطة هم هوموهابيلس منذ 0.3
مليون سنة
Homo habilis
وهومواريكتس هو اول من غادر افريقيا وبدا يسيطر على األرض وهذا ما بين  1.5الي 1.3
مليون سنة وادواته كانت تطورت حسب كالمهم
Homo erectus
وبعد هذا عدة مراحل أكثر تطور الي نياندرثال الذي هو منذ  844444الي  044444سنة وله
حجم مخ أكبر من االنسان الحالي ويستخدم أدوات معقدة ويعرف النار واألدوات الموسيقية بل
ويستخدم المراكب للترحال
H. neanderthalensis.
وبعده االنسان الحديث وهو من  14444الي  54444سنة
Homo sapiens
الذي بدا يكون بدايات الحضارات منذ  54444الي  04444سنة وبدا يستانث الحيوانات
والدواجن التي تغنيه عن أي نقص موارد في الطبيعة منذ  08444سنة وبدا يزرع بعد هذا
والظروف الطبيعية وخصوبة األرض والمياه كان أفضل من حاليا بكثير.

فاطلب من الذين يدعوا ان االنسان لم يكن ينموا بسبب عوامل الطبيعة الذين قدمت لهم تاريخ
تغلب االنسان على الطبيعة منذ ان بدا يستخدم األدوات وكل هذه التواريخ ال تناسب معدل نمو
االنسان
فستنازل واخذ أقصر عمر ممكن وهو  08444سنة التي فيها فرض االنسان الحضاري سيطرته
على الحيوانات والنباتات والطبيعة وهو ليس  %1من تاريخ البشر كما قالوا بل  %4.8من
التاريخ البشري حسب ادعائهم ونمو باقصر معدل نمو يخالف االحصائات الحالية وهو %4.41
وقبل هذا صفر لكي ارضيهم الي اقصى حد .رغم انهم يقولوا أكثر من ذلك
Population expert Paul Ehrlich gives world average yearly growth
rates of 0.9 per cent between 1850 and 1930, 0.3 per cent between
1650 and 1850, and a mere 0.07 per cent in the thousand years prior
to 1650.
(هذا كالم مؤيدي التطور)
Hayward, 1985, p.136
هذا يجب ان يكون عدد البشر  184بليون وليس  1بليون لو االنسان فقط بدأ منذ 08444
سنة أي ان دفاعهم مغلوط بل يصل الي حد التدليس.

وحسب ما قدمت الدراسات ان عددهم  141بليون شخص في مدار اقل من  5444سنه (تقريبا
 )8444منهم  1بليون في جيل واحد االن فقبل جيلنا هذا عاش  144بليون شخص وساضع
لكم شكل بياني يوضح تسلسل نمو عدد البشر

فالبشر وصلوا الي البليون اول مرة سنة  1514تقريبا

فاين هؤالء البشر لو كانوا أقدم؟
شيئ مهم جانبي يجب ان ندركه وهو ان الشيطان دائما يسعي الن يقلل عدد البشر الن الكتاب
يصفه بانه كان قتاال للناس منذ البدأ ولكن هللا امر البشر ان يثمروا ويكثروا ويمالؤا االرض
سفر التكوين 05 :1
ِ
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سفر التكوين 1 :1

ِ ِ
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ال َلهم« :أَث ِمروا َواكثروا َوامأل وا األَر َ
َوَب َار َك هللا ن ً
وحا َوَبنيه َوَق َ
االرض قبل الطوفان غالبا كانت أكثر عمار من االن وكان نسبة االرض الصالحة أكثر بكثير من
االن ولكن حتى االن ان كان من سطح الكرة االرضية  %14مياه والباقي  %34فمن هذه النسبة
اقل من النصف يصلح للزراعة هذا حقيقي ولكن هي تكفي لكثير من البشر
ولكن البعض يريد ان يغالي من ان االرض ال تكفي

اإلشكالية ليس في عدد البشر الحالي ولكن في عدم العدالة في التوزيع وأيضا االنسان الذي يتجه
الي المناطق المزدحمة فقط .وأيضا اإلشكالية لو االنشان عاش االف السنين بنفس معدل النمو

ولكن اعتقد ان الرب يسوع قادم قريبا فال يوجد إشكالية في عدد البشر الحالي فال تصدقوا من
يقول ان األرض ال تكفي
الحقيقة االرض تكفي أكثر من ذلك العدد بكثير فمثال مصر رغم ان الشعب يعيش فقط على %0
من ارض مصر كلها وهذا ازداد حديثا ولكن اتمشي مع هذه النسبة
مصر مساحتها مليون كيلومتر مربع فنسبة االرض المزروعة هي  04,444,444,444متر
مكعب فعدد االرض المسموحة لكل شخص ان يزرعها من الطفل للشيخ هي  844متر مكعب وهي
تكفي اكله في السنة وأكثر فاسره أربع افراد اب وام وطفلين نصيبها من ارض مصر المزروعة هو
 0444متر مربع او ما يقرب من نصف فدان وهذا يكفي االسرة جدا مع الثروة الحيوانية هذا لو
لم نتكلم عن اي انتاج اخر ال تعدين وال صيد وال بترول وال اي شيئ اخر اإلشكالية ان هناك
اشخاص غاية في الغناء وتريد ان تعين عمالة رخيصة جدا فال يحصلوا على ما يكفيهم من
طعام.
بل العالم كله وهم  1بليون هم يكفيهم ان يكون لكل شخص  6متر مربع في  %0من مصر افقيا
فقط اي مسطح بدون اي ارتفاع ويترك كل العالم ليزرع
او يعيشوا في انجلت ار 04متر 0لكل شخص أي اسرة أربع افراد  54متر 0ويتركوا بقية العالم
يزرع
او يكفيهم جزء من والية أمريكية لكي يعيشوا فيها وباقي العالم كله يزرع

ويوجد مياه يكفي العالم كله سواء انهار او جوفي او امطار حتى بدون ان نتكلم عن تحلية مياه
البحر يكفي ان يزرع العالم كله لو وزع بالعدل .فتخيل معي لو العالم كله كان يعيش مثال التالميذ
في اعمال الرسل الكل يعمل بامانه وكان كل شيء عندهم مشترك مع االحتفاظ بحق الملكية ولكن
األخ يساعد أخيه لكان األرض الزراعية في العالم االن فالعالم من مساحة اليابسة وهي 105.1
مليون كم  0حسب األمم المتحدة في سنة  0441م به  18مليون كم  0ارض مزروعة و33
ونصف مليون ك م 0اعشاب للماشية وتصلح للزراعة أيضا لو أردنا .فتخيل أن كل فرد في العالم
من  1بليون االن له نصيب  4.440كم  0ارض مزروعة و 4.448كم  0ارض ماشية (الفدان

هو  0044متر 0أي الكيلو مربع هو  035فدان تقريبا) أي نصيبه قرب  4.8فدان ارض زراعية
وأكثر من  1فدان اعشاب للماشية .اسرة أربع افراد على األرض حاليا نصيبها مما خلقه هللا هو 0
فدان ارض مزروعة و 0فدان اعشاب للماشية .هذا فقط لو كل العالم يعمل في الزراعة فقط ولو
تكلمنا عن الصيد والتعدين وغيره من الموارد الطبيعية لعرفنا ان كل شخص في العالم غني ولكن
العالم مليء بالظلم النه قد وضع في الشرير.
االشكالية اننا نعيش في مدن كبيرة فقط ونشعر باالزدحام واالختناق المروري ونشعر ان العالم
مخنوق جدا وهذا ايضا ما يريد البعض اقناعنا بهذا ليزدادوا غناء ولكن الحقيقة العكس صحيح
فيوجد قارات صالحة للزراعة وشبه خالية.
الصين دولة فقط بها بليون ومتقدمة واقتصادها زراعة وصناعة وصيد وغيره يكفي شعبها ويزيد
وتصدر بكثرة.

رغم ان اغلب مساحتها هي صحراء جوبي القاحلة

فالمليار يعيشوا في مناطق قليلة من الصين

امريكا الشمالية شبه فارغة .استراليا شبه فارغة .وسط افريقيا شبه فارغ
مناطق كثيرة في اسيا وامريكا الجنوبية ايضا شبه فارغة .يوجد مناطق في االرض لم تستكشف
بعد في وسط افريقيا وحول نهر االمازون وال يوجد فيها اي بشر اال قبائل معزولة رغم انها ارض
خصبة جدا وكثيرة المياه ايضا.
فالعالم ليس مزدحم بل نري خطط تظهر لكي يقل معدل البشر الي  10\1مما فيه االن

New world order
البعض قد يظن ان هذا فقط خيال او مهاترات او من نظرية المؤامرة ولكن الحقيقة انهم بالفعل
هذه خطتهم وهم كتبوا هذا في لوحة حجرية وهي مزار سياحي االن في اطالنتا جورجيا
احضروا صخور وكتبوا عليها  10لغة

اول قاعدة من قواعدهم وأهدافهم لعالم موحد مكتوبة هي ان يكون عدد البشر اقل من نصف
بليون

GEORGIA GUIDESTONES, is located on a hilltop located in
Elbert County, Georgia

ليكون في توازن مع الطبيعة .الحل ليس في قتل البشر ولكن الحل في التوبة والرجوع الي الرب
والمحبة األخوية فسنجد أن العالم يكفينا وأكثر
أنجيل متى 00
 31 :00فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك

 35 :00هذه هي الوصية االولى والعظمى
 31 :00والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك
 04 :00بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله واالنبياء
لو العالم كله أحب الرب بالفعل وتخلص من حب المال والرفاهية وأيضا أحب أخيه وتخلص من
األنانية لكان العالم يغطي أكثر بكثير مما نحتاج.
ولن ادخل في هذا االمر أكثر واعتذر ان كنت ابتعدت قليال عن مقياس صغر عمر االرض ولكن
المهم مما قدم ان عدد البشر ومعدل نمو البشر يؤكد ان عمر االنسان هو من الطوفان وليس
نتيجة تطور وال من مئات االلوف وال من ماليين السنين.

والمجد هلل دائما

