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Mecca Cola
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ Mecca Cola ออกสูตลาดในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายป 2545 ยักษใหญ
ในธุรกิจนําอั
้ ดลม ดังเชน Coca Cola และ Pepsi Cola ยังไมรูสึกสั่นสะเทือน เพราะเชื่อมั่นวา
แจ็กอยาง Mecca Cola มิอาจฆายักษอยาง Coca Cola และ Pepsi Cola ได
เพียงสองเดือนใหหลัง ยอดขายของ Mecca Cola เริ่มพุงกระฉูด ไมเพียงแต
จัดจําหนายในประเทศฝรั่งเศสเทานั้น หากยังสงออกไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี เบลเยียม
อิตาลี และสเปน โดยที่มีแผนที่จะสงออกไปยังสวีเดน เดนมารก และตะวันออกกลางอีกดวย
กระนั้นก็ตาม ยังมิอาจเทียบเคียงไดกับยักษใหญในธุรกิจนํ้าอัดลม
แตการที่ Mecca Cola ขี่กระแสความจงเกลียดจงชังสหรัฐอเมริกา และความรูสึก
ตอตานระบบทุนนิยมอเมริกัน เริ่มสรางความหนักใจแก Coca Cola และ Pepsi Cola รวมตลอด
จนบรรษั ท ยั ก ษ ใ หญ อ เมริ กั น ในอุตสาหกรรมอื่ น ๆ การที่ส หรัฐอเมริก าหนุน หลังและใหท า ย
อิสราเอลในความขัดแยงที่มีกับปาเลสไตน และการวางกามเปนนักเลงโตโดยพยายามกอสงคราม
อิรกั มิเพียงแตสรางความรูสึกจงเกลียดจงชังและความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาวอาหรับ
และอิสลามิกชนโดยทั่วไปเทานั้น หากยังสรางความรูสึกเดียวกันนี้ในหมูชนผูรักความเปนธรรม
และรักศานติสุข ไมจากั
ํ ดชาติพันธุและไมจํากัดศาสนาอีกดวย
Mecca Cola เปนผลผลิตทางเลือกสําหรับชนผูรักความเปนธรรมและรักศานติสุข
ผูไ มตอ งการเห็นการใชอํานาจเปนธรรมของสหรัฐอเมริกา หากพลโลกยังคงซื้อสินคาอเมริกัน ซึ่งมี
ผลตอการเติบใหญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาก็จะยังคงวางกามเปนนักเลงโต
ตอไป และสามารถใชอํานาจเปนธรรมตอไป ในการที่จะสกัดมิใหสหรัฐอเมริกาเปน ‘ผูกอการราย’
อันดับหนึ่งของมนุษยพิภพ พลโลกจะตองรวมพลังตอตานไมซื้อสินคาอเมริกัน การผลิตสินคา
อันเปนทางเลือกนอกเหนือจากสินคาอเมริกัน นับเปนยุทธวิธีสําคัญในการนี้
Mecca Cola ชูคําขวัญ ‘No More Drinking Stupid, Drink With Commitment’
ปาวรองมิใหพลโลกเลือกเครื่องดื่มอยางโงๆ หากจะดื่มนํ้าอัดลม ก็ตองดื่มอยางมีพันธะ
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Mecca Cola ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวา จะแบงปนกําไร 10% ใหแก
มูลนิธิการกุศลในเขตปาเลสไตน และอีก 10% ใหแกขบวนการประชาชนและ NGOs ในสหภาพ
ยุโรปทีท่ างานในด
ํ
านการสถาปนาศานติสุขในมนุษยพิภพ ดวยเหตุดังนี้ Mecca Cola จึงกลา
เรียกรองพลโลกให 'Drink With Commitment'
การชูคําขวัญ ‘No More Drinking Stupid, Drink With Commitment’ ทําให
Coca Cola มิอาจนิง่ เงียบตอไปได โดยเริ่มแถลงขาวตอบโต Mecca Cola ดวยการตอบโตวา
นายตอวฟก มาธลูธิ (Tawfik Mathlouthi) นายทุนผูผ ลิต Mecca Cola เปนเพียงผูประกอบการ
ทีแ่ สวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจากปญหาทางการเมืองอันซับซอนในตะวันออกกลาง
Mecca Cola มิใชนาอั
ํ้ ดลมมุสลิมยี่หอแรก กอนหนานี้มีนํ้าอัดลมยี่หอ Zamzam
Cola ผลิตในประเทศอิหรานภายหลังจากที่ขบวนการประชาชนในประเทศนั้นโคนพระเจาชาหแหง
อิหรานในป 2522 สหรัฐอเมริกาตองเสียหนาอยางยิ่งที่มิอาจคํ้าบัลลังกของพระเจาชาหได และ
กลายเปนไมเบื่อไมเมาของอิหรานนับตั้งแตนั้น
Zamzam Cola มิไดจากั
ํ ดการขายเฉพาะในประเทศอิหรานเทานั้น หากยังสงออก
ไปขายในประเทศตางๆทั่วตะวันออกกลางอีกดวย เมื่อกระแสการตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาว
อาหรับขึ้นสูงมากเพียงใด Zamzam Cola ยิง่ ขายดีมากเพียงนั้น ตลาดของ Zamzam Cola มิได
จํากัดเฉพาะตะวันออกกลาง หากยังขยายสูอฟั ริกา การเติบใหญของ Zamzam Cola มีมากถึง
ระดับที่ Zamzam Cola วางแผนทีจ่ ะตั้งโรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ในป 2543 มีการกลาวหาวา เครื่องหมายการคาของ Coca Cola ไมเปนมงคล
สํ าหรับอิสลามิกชน เพราะเมื่อนํ าไปสองกระจกหรืออานกลับหัวกลับหาง จะกลายเปนภาษา
อาหรับ ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา ‘No to Mahammed, No to Mecca’ นัน่ ก็คือ การปฏิเสธ
พระโมฮัมเหม็ด และการปฏิเสธนครเมกกะ เสียงกลาวหานี้กอผลบานปลาย จนผูนําศาสนจักร
ในประเทศอียิปตตองแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิไตสวนกรณีนี้ และมีขอวินิจฉัยในทายที่สุดวา
ขอกลาวหามิไดเปนจริง
เสียงลือเสียงเลาอางดังกลาวขางตนนี้ ไมวาจะเปนจริงหรือไม เปนผลผลิตจาก
ความรูส กึ ตอตานสหรัฐอเมริกา ผูประกอบการชาวอเมริกันในประเทศอาหรับตระหนักถึงความรูสึก
ดังกลาวนีอ้ ยางดียิ่ง และตองบริหารธุรกิจดวยความยากลําบาก บางบริษัท ‘เขาเมืองตาหลิ่ว
ตองหลิ่วตาตาม’ ดังกรณี Burger King ในประเทศบาหเรน ที่ตั้งกระปองสําหรับรับเงินบริจาคเพื่อ
ชาวปาเลสไตน โดยที่กระปองนั้นหอหมุ ดวยธงชาติปาเลสไตน ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันตองการ
ถลมปาเลสไตน (BBC News, May 21, 2002)
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การตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาวอาหรับกําลังขยายผลเปนการตอตานสินคา
อเมริกนั สถานีโทรทัศน BBC เริ่มรายงานขาวเมื่อกลางป 2545 วา สินคาออกที่สหรัฐอเมริกาสงไป
ขายซาอุดีอาระเบียมีแนวโนมตกตํ่าลง เฉพาะในไตรมาสแรกของป 2545 ตกตํ่ามากกวา 40%
(BBC News, August 21, 2002)
Zamzam Cola และ Mecca Cola เปนสินคาทางเลือกมิจํากัดเฉพาะชาวอาหรับ
และอิสลามิกชน หากยังเปนทางเลือกของปวงมนุษยผูรักความเปนธรรมและแสวงหาศานติสุขดวย
สายธารของสินคาทางเลือกดุจเดียวกับ Zamzam Cola และ Mecca Cola จะยังปรากฏใน
มนุษยพิภพตอไป ตราบเทาที่สหรัฐอเมริกายังไมรูสึกผิดชอบชั่วดี
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