'Hadir' di Aksi Monas,

Rizieq Nyanyi Lagu Mars Bela Palestina
Ramadhan Rizki Saputra , CNN Indonesia | Minggu, 17/12/2017 10:49 WIB

Rizieq Shihab memimpin lagu mars bela Palestina yang ia ciptakan sendiri di Mekkah dalam aksi 1712
di Monas, Minggu (17/12). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab turut
serta dalam aksi bela Palestina 1712 melalui streaming dan ditayangkan di depan massa
aksi yang memadati Kawasan Monumen Nasional (Monas).
Dalam orasi yang ditayangkan langsung dari Mekkah, Arab Saudi tersebut, Rizieq
memulai orasi dengan kisah pendirian Israel dan mengakhiri dengan memimpin mars aksi
bela Palestina yang ia buat sendiri.
"Hari ini saya dari Tanah Suci menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para
ulama dan umarah dan seluruh umat Islam Indonesia dan segenap elemen bangsa," kata
Rizieq membuka orasi melalui streaming di kawasan Monas, Minggu (17/12).
Lihat juga:
Menteri Agama Sempat Disoraki Saat Orasi Aksi Bela Palestina

"Berkumpulnya kita pada hari ini di Monas dengan menggelar aksi bela Palestina, kita
mengutuk Al-Quds [Yerusalem] sebagai milik Israel," lanjut Rizieq.
Rizieq kemudian mengisahkan awal mula terciptanya Israel yang dimulai dengan pelarian
orang Yahudi dari Jerman ke Palestina untuk menghindari kejaran tentara Nazi.
Rizeq lalu menyebut Amerika Serikat dan Inggris serta sekutunya memberikan modal
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senjata kepada kaum Yahudi yang mendiami kawasan Palestina dan mendirikan Israel.
"Israel tidak punya negara, dan seluruh Palestina adalah milik bangsa Palestina, bukan
Israel. Bahkan Al-Quds [Yerusalem] adalah milik umat Islam sedunia," kata Rizieq.

Ribuan massa bela Palestina memenuhi kawasan Monas sejak Minggu (17/12) dini hari.
(CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Indonesia harus lebih tegas dan lebih nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan
Palestina, dan Indonesia harus mendesak Amerika untuk mencabut klaim tersebut," kata
Rizieq.
Rizieq juga meminta Amerika Serikat menyerahkan Yerusalem kepada Palestina. Ia
menyebut, aksi membela Palestina yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat
memberikan pelajaran berharga bagi Amerika Serikat.
"Ingat Indonesia tidak butuh Amerika Serikat, tapi Amerika lah yang butuh Indonesia,"
kata Rizieq yang dilanjutkan dengan memimpin takbir massa 1712.
Ia pun menutup orasi tersebut dengan lagu mars yang ia akui dibuat sendiri di Mekkah.
Lihat juga:
Aa Gym Doakan Donald Trump Dapat Hidayah

"Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allahuakbar," kumandang Rizieq yang diikuti
massa bela Palestina 1712.
Aksi bela Palestina 1712 diikuti ribuan massa di kawasan Monas. Ribuan massa tersebut
telah datang sejak Minggu dini hari.
Sejumlah tokoh diketahui hadir dalam acara tersebut, mulai dari Ketua MUI Maruf Amin,
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, hingga Ketua MPR Zulkifli Hasan.
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Sejumlah tokoh tersebut juga berorasi menentang pengakuan Amerika Serikat tentang
Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (end/sur)
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