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MINA TANKAR 
 
Israels premiärminister förbereder sig för att ta med ramavtalet till det inre kabinettet. Det 
finns en risk att den högra flanken av statsministerns regering kommer att avgå om det förs 
vidare. Högerpolitiker uppger att ramavtalet är i ett allvarlig läge och Mellanöstern är nära ett 
genombrott. Vi får se, men om den här rapporten är korrekt, kan vi sedan leta efter mer 
fientliga protester från den judiska högern och delar av den palestinska regeringen.  
Tiden får utvisa. 
 
http://t.co/s63ZjDuWNE 
 
Israel är inte nöjd med ramavtalet som sekreterare Kerry har framfört. De europeiska 
nationerna iordningställer bojkott av judiska produkter från bosättningar om Israel inte ger 
upp väldigt mycket av sin suveränitet. Jag tror att trycket är otroligt på den israeliska 
premiärministern. Han har haft två besök på sjukhuset för mindre åkommor, men man måste 
undra om det inte är på grund av stress. 
 
Jag tror att det internationella samfundet kommer att tvinga Israel in i en interims/ramavtal 
(överrenskommelse). Sekreterare Kerrys besök kommer att lägga grunden för en viktig resa 
nästa vecka eftersom han kommer att vara tillbaka i området vid den tiden. Sekreterare Kerry 
har fram till lördag kväll för att övertyga israelerna och palestinierna att börja acceptera det 
ramavtal som har arbetats fram. Nästa vecka är det en viktig händelse. Det blir då som 
sekreterare Kerry kommer att tvinga parterna att komma överens om ett ramavtal, det är i 
alla fall min tro. 
 
Vi kommer att fortsätta att följa nyheterna på hemsidan och min twitter på  
www.twitter.com/pastorbrianrobe 
 Jag kan inte så ofta twittra på dagtid på grund av mitt arbetsschema, så håll ögonen öppna 
för jag kommer att twittra om de viktiga nyheterna så fort jag kan. Dessa besök av 
sekreterare Kerry är de viktigaste och mest produktiva besök av någon internationell person, 
räknat från president Clintons tid som USA: s president. 
 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.566909 
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