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FUAD JOMMA – absolwent Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdań-
skim, obecnie adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematy-
ką Bliskiego Wschodu. Prowadzi badania naukowe dotyczące przemian po-
litycznych w Syrii i zróżnicowania społeczeństwa tego państwa ze względu 
na religię, pochodzenie etniczne i narodowe. Wiele miejsca w aktywności 
naukowej zajmuje także tematyka poświęcona Kurdom, co ma związek z po-
chodzeniem autora. Autor monografii Kurdowie i Kurdystan (Gdańsk 2001), 
współredaktor książki (z Anną Linką) Polska i Europa wobec kryzysu imigra-

cyjnego. W poszukiwaniu złotego środka (Szczecin 2016) oraz wielu artykułów wydawanych w pra-
cach zbiorowych i czasopismach naukowych. Ekspert w Narodowym Centrum Nauki.

* * *

[…] Praca autorstwa Fuada Jommy stanowi istotny wkład do badań politologicznych w Polsce, wy-
pełnia lukę w zrozumieniu złożonych procesów politycznych w Syrii, które są istotne, by z tej per-
spektywy analizować sytuację międzynarodową w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto wnikliwa 
analiza współczesnych dziejów Syrii, jak również charakterystyka poszczególnych mniejszości reli-
gijnych i etnicznych pokazuje, że wieloletnia wojna domowa w Syrii jest przede wszystkim efektem 
dyskryminacji poszczególnych grup wywołanej przez system rządów klanu Asadów wraz z alawicką 
dominacją w strukturach państwa. […] Niewątpliwym atutem publikacji jest ujęcie tej problematyki 
poprzez odwołanie się do koncepcji teoretycznych i wykorzystanie właściwie zdefiniowanych kate-
gorii jak: naród, mniejszość religijna i etniczna. Wkładem teoretycznym autora do tych kategorii jest 
odwołanie się także do koncepcji islamu i arabskiej myśli politycznej […].

dr hab. Radosław Fiedler prof. UAM  

[…] Praca Fuada Jommy odnosi się do ważnego zagadnienia w teorii nauk politycznych i poszerza 
wiedzę o uwarunkowaniach polityki i współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jest dobrze 
skonstruowana i wartościowa poznawczo. Autor wszechstronnie analizuje zagadnienie, sięga do no-
wych źródeł i wprowadza czytelnika w krąg mało znanych aspektów złożonego problemu. Jest to 
pierwsza w języku polskim książka, która tak wieloaspektowo i głęboko naświetla istotę polityki pań-
stwa wobec mniejszości religijnych, etnicznych i narodowościowych w pozaeuropejskim kontekście 
kulturowym. Mamy do czynienia ze studium obiektywnym i napisanym z właściwym dojrzałemu 
badaczowi dystansem badawczym […].

prof. dr hab. Jerzy Zdanowski
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