
ماء هنا، ماء هناك، ماء في كل مكان   

 بقلم اريك ليونز

هي شيء ال يمكن تصوره. من المفترض، أن كارثة كهذه لم تحدث  ، علماء نظرية التطور في جميع أنحاء العالمى لإبالنسبة  ، إن فكرة فيضان عالمي
ن وكثيرلكن نصيبه من الفيضانات المحلية والزالزل واألعاصير واالنفجارات البركانية، نال قد الجميع على أن كوكبنا  تفقعلى (أو إلى) األرض. ي

.اعجوبيفيضان عالمي  ةفكرون يرفض  

أكثر على مدى  العلماءشف كفقد  .كل شيء ، مرةذات المياه غطت شير المزيد من األدلة نحو وقت في تاريخ األرض عندما تعاما بعد عام، ومع ذلك، 
ن عدد ال ادفانيتطلب كولورادو.  في ورساودينكندا  في أفريقيا إلى ألبرتافي عن مقابر الديناصورات في جميع أنحاء العالم من تنزانيا  عاما،  ١٥٠من 

 اتديناصورالفي معظم األحيان لوجود مقابر التفسير المعطى . ما هو مقبوالفسيرا تيحصى من الديناصورات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم 
ون سرعم ي(على الرغم من أنهمن نوع ما فيضان بحدوث في العالم الكبيرة معظم مقابر الديناصورات وجود التطور نظرية  ومؤيدفي كل مكان؟ يفسر 

) يوفر ٨-٦(كما هو مسجل في تكوين نوح في ايام  ن الفيضان العالميا، هي لكن الحقيقة" و "إقليمي"). خاطفضمين كلمات مثل "موسمي" و "إلى ت
ليونز، و. [لمزيد من المعلومات، انظر بت )١٩، ١٢-١١: ٧ميع أنحاء العالم (راجع تكوين ) هذه المقابر في ججميعأفضل تفسير لكثير (إن لم يكن 

٢٠٠٨[.  

أنحاء العالم. تم العثور على المفصليات المائية المتحجرة المعروفة باسم الموجودة في جميع  البحريةألحافير امختلف مواقع تأمل عالوة على ذلك، 
هذه الحيوانات  ة منعديداآلف تم اكتشاف  .). من المغرب إلى ويلز، من أوكالهوما إلى يوتا٢٠٠٨قارة" (غون، "في كل قارة وشبه  فصوصثالثية ال
العثور على حفريات بحرية حتى في جبال الهيمااليا (انظر "جبل ايفرست"، د.). في كنساس، اكتشف وتم كما . القاحلةالمتحجرة في المناطق  البحرية

). بخالف وجود بعض ٢٠١٠قدما (انظر ووكر،  ٣٢أكثر من كان  اطولهأن  يقدرقرش،  ةسمكل حراشفالعلماء مؤخرا عظم الفك وأسنان و
ا يعرفه العلماء هو أن كانساس، أوكالهوما، والعديد من األماكن القاحلة األخرى على األرض، مكان جاف جدا. ولكن مهي كانساس فان البحيرات، 

المياه.مغطاة ب ، ذات مرةكانت   

وجود مناسب مثل هذا الفيضان يفسر بشكل إال أن جميع أنحاء العالم، عم  فاجعشككون يسخرون من فكرة فيضان توالم نشوئيونال يزال الملحدون وال
 تالعلماء الفيضانات (وإن كانعزو يالمياه.  وجود عدد ال يحصى من الحفريات في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن األحافير البحرية تتطلب

) ٨-٦الكتاب المقدس (تكوين يقوله ، مضيفا ما جميع ما سبق بعين االعتبارأخذ  عدد ال يحصى من المواقع األحفورية األخرى. عند إلى"محلية") 
 تاوتحت السم جبال الشامخة التي"جميع ال :حق علىالكتاب المقدس ن هذه المسألة، يجب أن يكون واضحا أن ) ع٢٠٠٨خ (انظر بت وليونز، والتاري
). ١٩:٧ التكوين (سفر ياهبالم اةغطم ذات مرة، كانت كلها"   

 المراجع

]،االنترنت)، "ماذا حدث للديناصورات؟" [على ٢٠٠٨ليونز (ت وإريك بكايل   

http://www.apologeticspress.org/articles/3647. 

  ،  )، "الجغرافيا التاريخية لثالثيات الفصوص"، [على االنترنت]٢٠٠٨( غون،س. م.  
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  ، على االنترنت]"(بدون تاريخ)، مرصد األرض، [  إيفرست"جبل  

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3؟img_id=15300 . 

 
]،  على االنترنت، [لالخباربي بي سي شبكة "، مفترس جبارقرش اكتشاف )، "٢٠١٠ووكر (مات  

http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8530000/8530995.stm . 

 

رس ب ولوجيتكس ب ، أ٢٠١٠جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ) يجب تسمية موقع١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣( صلية؛ ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛ لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( للمادة
 )؛ صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات، العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا( اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  )٦(
يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة وال  ئيا، جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م



أن تنسب  شرطبو صلي، ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( لبيع؛ ل
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس، پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تلمقاالا  

 

 

 

 


