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أوراق سياساتية:
* "الفساد في فلسطين" كتبه طارق دعنا
* "فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية" كتبته سامية البطمة
* "ألم يحن الوقت بعد لدفن نموذج معونة أوسلو؟" كتبه جيريمي
وايلدمان وعالء الترتير
*"عقو ٌد من تهجير الفلسطينيين :األساليب اإلسرائيلية" كتبه منير نسيبة
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تعقيبات:
*االتحاد األوروبي قلق من إسرائيل ،محبط من فلسطين كتبته نادية حجاب
* "ما وراء جنوب إفريقيا :فهم األبرتهايد اإلسرائيلي" كتبه سامر عبد
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حلقات نقاش:
* "تحت الحصار :ذكريات لينينغراد وواقع غزة" مع آية بشير واستير
رابابورت
* "نقاش مفتوح حول التمثيل الفلسطيني"
* "نقاش م
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