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بدأنا في الحفريات التي تقدم خطا في ادعاء تطور االنسان وعرفنا ان كل هذه المراحل المفترضة
في شجرة تطور االنسان المزعومة ليس لها وجود ،ال جدود وال مراحل وسيطة من األول ال الجد
الحياة  4.1مليار وال الجد النطاق  2.1مليار وال الجد المملكة الحيوان  590مليون وال الجد
الشعبة الحبلي  530مليون وال الجد تحت الشعبة الفقاري  505مليون وال الجد فوق الصف
الرباعي  395مليون الذي مفترض ساد لوحده في البرية ،وال الجد الصف الثديي  220مليون وال
الجد تحت الصف المشيمي  125مليون وال الجد الرتبة الرئيسي  75مليون وال الجد تحت رتبة

جاف االنف  40مليون وال الجد فوق العائلة القردة  28مليون وال الجد العائلة القردة العليا 15
مليون الجد المشترك مع االورانجوتان وال الجد تحت العائلة تحت االنسانيات  8مليون الجد
المشترك مع الغوريالت وال الجد القبيلة اشباه البشر من  5مليون وهو الجد المشترك مع
الشمبانزي حتى هذا ليس له وجود وال الجد تحت القبيلة من  2.5مليون ولم نجد أي جد مشترك
وال مرحلة وسيطة حتى وصلنا اقل من  2مليون وكل هذا ليس له وجود على االطالق .أي
 4100مليون سنة ال يوجد بها أي دليل على سلسلة تطور االنسان .حتى وصلنا لالنسانيات
فبعد ان عرفنا ان كل السابق هو حفريات ألنواع او اجناس قردة انقرضت وقد يكون بعضها باقي
حتى االن نجد أننا ننتقل في قفزة كبيرة الي مجموعة حفريات مستقلة تماما وهي حفريات أنواع
االنسان.
ولكن سنجد إشكالية في بداية دارسة هذه الحفريات وهو مثلما فعلوا بمحاولة ادخال عظام بشرية
في هياكل قردة ليدعوا انها وسيطة أيضا قاموا بالعكس وهو محاولة بعض مؤيدي التطور ان
يحضروا حفريات قردة وجعلها بدل من قردة ان تنتمي لهومو .وأحيانا ادخال خليط من العظام من
قردة مع هومو لتصبح الهومو اقل في صفاتها من البشر الطبيعيين وتتحول مرحلة وسيطة .هذا
باإلضافة الى التزوير المتعمد في حفريات كثيرة وهذا سندرسه تفصيال أيضا.
وكما وضحت أنى أضطررت ان اغير الترتيب الن الحفريات حسب الترتيب التاريخي المزعوم هي
لالنسانيات هومو هابيلس وهومو رودولفينسيس وهومو اريكتس الذين ظهروا بالفعل بادواتهم قبل
المراحل األخيرة من االسترالو رغم انها مفترض في مراحل تطور االنسان رغم انها أحدث من
االنسان!!!!

ولهذا سابدأ في الهومو بانواع واضح انها قردة ولكن بدون حيادية علمية لقبوها هومو
وابدا أوال ب هومو ناليدي  homo nalediوالذي يعني االنسان النجم star man
وهو حسب الموسوعة البريطانية هو بدا من قبل سديبا وروبوستس ومع بداية جاري وبويزي أي
يبدا من من  2.5مليون سنة

المفترض انه استمر الى ما بين  236,000 – 335,000سنة مضت وسنعرف الخطا في هذا

المهم هذا ضد التطور جملة وتفصيال فكيف يكون جنس ينتمي لالنسانيات أقدم من القردة جدود
االنسانيات؟ فكيف يكون أقدم من جده؟ وأيضا كيف يكون استمر الى  236ألف سنة فقط حسب
ادعائهم من مراحل تطور االنسان وهو بصفات تطابق القردة؟
اإلشكالية في العمر انهم كانوا يريدوا ان يجعلوه من  2مليون ولكن تحديد العمر هو الذي اجبرهم
ان يقروا انه ما بين  335,000الى  236,000فقط أي االنسان الطبيعي موجود رغم ان مرحلة
الوصل بينه وبين االسترالوبيثيكس لم يكتمل بعد .وأيضا في هذا ما يثبت عدم حياديتهم وال
امانتهم ال ن المكتشفين لم يسرعوا بتحديد عمر الحفريات النه من المالحظات األولية هي ضدهم
النه سيظهر الج د أحدث من الحفيد
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والغريبة انه بعد ثبات حداثة عمر الحفريات ال يزال يعتبروه ربط ما بين االسترالو وهومو .أي عاقل
سيعرف ان حفريات من متوسط  300ألف سنة ال تصلح طبعا ان تجود جدود االنسان الذي
حفرياته الكبيرة المستقيمة بمخ كبير من أكثر من  2مليون سنة
البعض ادعى ان ناليدي مئات الهياكل وهم فقط  15هيكل
اول ادعاء ظهور حفريات لمراحل وسيطة لتطور االنسان باسم هومو ناليدي homo naledi
كان في  2013ونشر عنه تفاصيل أكثر في 2015

وهذا في جنوب افريقيا في كهف محدد تاريخه بما بين  335,000الى  236,000سنة
االكتشاف في البداية هو  1550عظمه صغيرة تمثل  737عنصر مختلف
وتم اكتشاف عظام كثيرة قد تساوي  15كائن مختلف.

مكتشف هذه الحفريات هو أيضا بيرجر الذي تكلمنا عنه بشيء من التفصيل في جنس سديبا 42
و 43و 44والذي حاول كثيرا ان يدعي ان سديبا هو هومو ولكن فشل واتهموه بالكذب والبحث
عن الشهرة وقدمت اق اررات العلماء عن كالمه تفصيال في ملفات سديبا فهو لألسف قام بنفس
االمر بعد ان اكتشف ناليدي فادعى انه أيضا هومو

ورغم انهم للتاريخ لقبوا بهومو اال انه لم يجدوا صفة واحدة يربطوهم بانواع الهمو ولكن وجد
صفات مشتركة مع االسترالوبيثيكس وهذا حسب كالم العلماء الذي نشرته الوكيبيديا
they share several characteristics with the ancestral Australopithecus
Wikipedia, Homo naledi
الجمجمة من حيث الحجم واغلب الصفات تشبه االسترالو فيما عدا صغر بعض االنسان

ولكن حتى مع صغر االسنان اال ان الفك متجه للخارج وال يشبه فك البشر بل االسترالو

كثير من العلماء حتى من المؤمنين بالتطور قالوا ان هذا ال هو جنس جديد وال ينتمي لالنسانيات
(هومو) فهو فقط تنوع لالسترالوبيثيكس بسبب كل من حجم المخ والفك وانثناء األصابع وغيره
مع مالحظة ان وضح بعض العلماء ان العظام هي خليط من بعض اجناس القردة وليس جنس
االسترالوبيثيسين فقط
هذا النوع الجديد هو يبدوا انه خليط بين أنواع من القردة ويبتعد جدا عن البشر

560 – 465 اول مالحظة ال يختلف عليها العلماء بما فيها مكتشفها بيرجر ان حجم المخ هو
 أي بالفعل في نطالق االسترالو ويبتعد بشد عن مخ البشر الموجودين بالفعل من زمنه وبمخ3سم
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فنحن نتكلم عن فقط تنوع من االسترالو الذي ال يزال يتسلق الشجر فقط ولكن فقط بطريقة ما
وضع عظام قدم بشري كبيرة مع حفريات هذا النوع من القردة؟
كل هذا يظهر انه فقط قريب لالسترالوبيثيكس وال يوجد شيء واضح مميز يربطه باإلنسان اال قطع
عظمية صغير لبشر حقيقيين مدفونين وهذا ما سنكتشفه في الجزء التالي
المهم كيف يعلنوا ان هذا الجنس الذي هو واضح انه أحد أنواع االسترالو فيحاولوا ادعاء انه جد
البشر؟ وكيف يكون من  300ألف جد ويكون أحدث من البشر االقدم منه بقرب  2مليون سنة؟
هذا ضد العلم والمنطق ان يكونوا افتقروا لهذا المستوى النه ال يوجد أي ربط بين القردة بيثيكس
وبين االنسان هومو فيخترعوا من حفريات قردة مختلط بها عظام بشر انها مرحلة وسيطة من
 300ألف سنة فقط؟
اال يؤكد هذا انهم ال يوجد عندهم ادلة حقيقية؟

وبهذا وصلنا ان االنسان معزول تماما عن القردة وطالما االنسان مميز بدون جدود إذا هو اتى
بالتصميم والخلق.

والمجد هلل دائما

